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Introduction 

 انمقدمة
 

اإلنسان منذ أمد عالم الفضاء من األمور التً شغلت ذهن 
و  إلٌهبعٌد وهو عالم واسع جداً من الصعب الوصول 

زال الكثٌر من األمور تالتعرف علٌه بشكل جلً و ال 
 و لد لال  اآلنالمتعلمة به مجهولة و غامضة لحد 

 هللا سبحانه و تعالى : 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 من العلم إال قليال ( أوتيتم)و ما 
 ظيمصدق اهلل العلي الع

 

 إلٌهو فً هذا الكتاب ستجدون الملٌل الذي تم التوصل 
ٌزال فً غٌاهب المجهول فلننطلك فً  من الكثٌر الذي ال

 هذا العالم الواسع لنجد فٌه ما ٌعجبنا و ٌثٌر دهشتنا
 

 املؤلف
 

 

 

 



 5 

Moon  the facts about 
 حمائك عن الممر

 

 
 

The Moon is a dusty ball of rock measuring 3,476km 
in diameter that‟s roughly a quarter of the size of 

Earth 
 

كٌلومتًرا أي ما ٌمرب  6743الممر عبارة عن كرة صخرٌة مغبرة ٌبلغ لطرها 

 من ربع حجم األرض

Its surface is home to mountains and huge 
craters 

and flat lands called seas made of hardened 
lava 

 ضخمةالحفر ال و الجبالسطحه موطن 
البحار المصنوعة من الحمم البركانٌة  دعىالمسطحة ت األراضً و

 المتصلبة
It takes 27.3 days for the Moon to travel all the 
way around the Earth and complete its orbit . 
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 حول األرض وإكمال مداره للتحرن فً مسارهٌوًما  3.72ٌستغرق الممر 
7 

On one side, the day lasts for 13 and a half 
days, followed by 13 and a half nights of 

darkness.  
لٌلةً  32ٌوًما ونصف، تلٌه  32وٌدوم النهار على أحد جانبٌه لمدة 

 ونصف من الظالم7 
Although the Moon shines bright in the night 

sky, 
 it doesn‟t produce its own light We see the 
Moon because it reflects light from the Sun 

لى الرغم من أن الممر ٌسطع فً سماء اللٌل ، إال أنه ال ٌنتج ضوءه ع 
 ٌعكس الضوء من الشمس الخاص نحن نرى الممر ألنه
 

 
 صورة لكوكب الممر
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Ever noticed how the Moon appears to change 
shape each night? That‟s because as the Moon 

orbits the Earth, the Sun lights up different 
parts  

of its surface so it‟s just our view 
of the Moon that‟s changing, not the Moon 

itself.  
 ٌتحرن؟ هذا ألنه عندما  ل الحظت ٌوًما كٌف ٌتغٌر شكل الممر كل لٌلةه

 تموم بإلماء ضوئها علىلشمس ا ألرض ، فإنا فً مساره حولالممر 
فنحن نرى األجزاء المضٌئة فمط من لذا   الممر أجزاء مختلفة من سطح

 7 ، ولٌس الممر نفسه و ذلن ٌعنً إن رإٌتنا هً التً تتغٌر سطح الممر
 

 
 

 صورة لألرض من سطح الممر
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we only ever see around 60% of the Moon‟s 
surface from Earth! The part that faces Earth is 

known as the „near side‟ and the other, the 
far side 

 ٪ من سطح الممر06حن نرى فمط حوالً ن
ٌُعرف الجزء الذي ٌواجه األرض باسم "الجانب  واألرض  و نحن على

 " واآلخر ، "الجانب البعٌد"7 المرٌب
 
 

 
 صورة تبٌن سطح الممر

 

The temperature on the Moon varies from super 
hot to super cold !When the Sun hits its 

surface, temperatures can reach a scorching 
127 c 

But when the Sun „goes down‟, temperatures 
can drop to around  - 153 C 
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 حرارةتلف درجة الحرارة على الممر من شدٌدة البرودة إلى شدٌدة التخ
الشمس بسطحه ، ٌمكن أن تصل درجات الحرارة أشعة دم ، فعندما تصط

 إلى
ولكن عندما "تغرب" الشمس ، ٌمكن أن تنخفض  درجة مئوٌة .33

 7 درجة مئوٌة  -352الً حوإلى درجات الحرارة 
 

 
 

 األرضصورة من سطح الممر ٌظهر فٌها كوكب 
 

Like Earth, the Moon has gravity(the force that 
pulls things towards the ground). But the 

Moon‟s gravity is weaker, only one sixth of the 
Earth‟s gravity in fact. That means you‟d weigh 

much less if you were to stand on the Moon 
 

 لممر جاذبٌة مثل األرض )الموة التً تسحب األشٌاء نحو األرض(7 ل
 سدس جاذبٌة األرضبلغ حٌث تجاذبٌة الممر أضعف لكن 
 مل وزنن كثًٌرا إذا أردت الولوف على الممر!ٌس ههذا ٌعنً أنفً الوالع 
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Although the Moon has an atmosphere, it is 
very thin and consists mostly of hydrogen, 

neon, and argon. 
على الرغم من أن الممر له غالف جوي، إال أنه رلٌك جدا وٌتكون فً 

 7 ونغالب من الهٌدروجٌن والنٌون واألرالغ
It's not the kind of gaseous mixture that can 

sustain oxygen-dependent mammals like 
humans. 

نوع الخلٌط الغازي الذي ٌمكن أن ٌحافظ على الثدٌٌات من إنه لٌس 
 7 المعتمدة على األكسجٌن مثل البشر

 
However, there is actually a lot of oxygen on the 

Moon, not in a gaseous form. 
ومع ذلن، ٌوجد بالفعل الكثٌر من األكسجٌن على الممر، لٌس فً شكل 

 غازي7
 

 Instead, it is trapped within the regolith - the 
layer of rock and dust that covers the moon's 

surface. 
طبمة الصخور والغبار الناعم الذي  –وبدال من ذلن، ٌُحتجز داخل الثرى 

 7 ٌغطً سطح الممر
*************** 

 
أي  –درجة فمط  3751ٌمٌل محور الدوران للممر بممدار ٌبلغ حوالً 

درجة7 هذا ٌعنً أن  32711ألل بكثٌر من مٌالن محور األرض بحوالً 
الممر لٌس لدٌه فصول مثلما ٌوجد على األرض7 على أٌة حال، وبسبب 

 ، هنالن أماكن فً لطبً الممر ال ترى ضوء النهار أبًدا7المٌالن
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sun the utoFacts ab 

 حمائك عن الشمس
 

 
 

The Sun is a star made of burning gas. 
 It is closer to us than any other star . 

  Without the Sun, the Earth would be a frozen 
wasteland No life could survive here .  

 7 من غاز مشتعل تكوننجم م هً لشمسا
 7 إنه ألرب إلٌنا من أي نجم آخر 

 7 بدون الشمس ، ستكون األرض أرض لاحلة متجمدة و 
 7حٌاة فٌها  أن توجد أي ٌمكنال 

The temperature of the Sun is around 10,000 degrees 
Fahrenheit. 

 The inner core is much hotter . 
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اللب  وٌكون درجة فهرنهاٌت 36666حرارة الشمس حوالً  تبلغ درجة
 7 الداخلً أكثر سخونة

The Sun controls our seasons. It controls how and 
when food grows. 

 It even controls when we are asleep and awake. 
The Sun is the largest thing in our solar system . 

 7 النباتات تنموتحكم فً كٌف ومتى ت و مناتتحكم الشمس فً مواس
 7متى ننام و متى نستٌمظ  لنا تحدد اإنهبل 

 7 الشمس هً أكبر شًء فً مجموعتنا الشمسٌة
Because of its 

size, it has a strong gravitational pull. 
 It keeps the Earth, the stars, the moons and 

the other planets in line. 
 Without the gravity of the Sun, the Earth would go 

spinning off into space . 
 7 لوة جاذبٌة لوٌة فان الشمس لدٌهاالحجم ، سبب ذلنب

دوران   الكواكب األخرى فً الخط إنها تحافظ على األرض والنجوم واأللمار و 
 7حولها 

 7 فً الفضاءبعٌدا  بدون جاذبٌة الشمس ، ستدور األرضو 
 

 
 الكواكب تدور حول الشمس 
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Some areas on the Sun‟s surface are cooler than 
others. These areas look darker.  

They are called sun spots. 
 

 
 

 7 تكون بعض المناطك على سطح الشمس أكثر برودة من غٌرها
 7 بمع الشمس اٌطلك علٌهلتامه و تبدو هذه المناطك أكثر حٌث  

The Sun is over 4.5 billion years old. 
 It started as a cloud of dust and gas. 

 It slowly formed a massive center and gained 
heat. 

It is made of hydrogen and helium 
 7  ملٌار سنة 175ٌزٌد عمر الشمس عن 

 7 كسحابة من الغبار والغاز الشمس بدأت
 7 سبت حرارةواكت ببطء شكلت مركزا هائال

 7 الهلٌوم من غازات الهٌدروجٌن و تتكون الشمس
The Sun‟s light reaches the Earth in eight minutes. 

This is known as the speed of 
Light . 

الضوء  ٌُعرف بسرعة وهذا ما ٌصل ضوء الشمس إلى األرض فً ثمانً دلائك
7 
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The Sun burns through thermonuclear fusion. It is 
not on fire, but it is very hot . 

As the gas in the center heats up, it rises to the 
surface.  

There it cools and falls back to the center, where the 
process starts again . 

 7 تحترق الشمس من خالل االندماج النووي الحراري
 الحرارة ٌدةشد تكون ، لكنها ال تشتعلإنها  

 هنان ٌبرد و و عندما ٌسخن الغاز فً المركز ، ٌرتفع إلى السطحف
 7 ، حٌث تبدأ العملٌة مرة أخرى ثانٌتا ٌعود إلى المركز

Have you ever looked at the stars at night and 
wondered about what‟s up there , 

Space is a big place with a lot to explore. 
 At the center of our solar system is the Sun . 

Around the Sun orbit eight planets, as well as stars , 
bits of dust, comets and meteoroids. 

We live in a spiral galaxy known as the Milky Way . 
 

 هل سبك لن أن نظرت إلى النجوم فً اللٌل وتساءلت عما ٌوجد هنان؟
 7 الكثٌر الستكشافه ٌحتوي علىان كبٌر الفضاء مك

  حول الشمس ثمانٌة كواكب تدورو  مركز نظامنا الشمسً و الشمس هً 
 7 النٌازن والمذنبات و باإلضافة إلى النجوم ولطع الغبار

 7 درب التبانةحلزونٌة تعرف باسم مجرة نحن نعٌش فً مجرة 
the sun pulls everything in the solar system toward 

it .  
At the same time, the planets pull against that force. 

Because of this push-pull effect, we don‟t get too 
close to the sun or too far away. 

 Instead, we orbit around 
the Sun at known pace and location . 

 وهاتسحب الشمس كل شًء فً المجموعة الشمسٌة نح
 بسبب هذا الدفع والسحب السحب هذه و الكواكب لوة تماومفً الولت نفسه  و 
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 فنحن ال نمترب كثًٌرا من الشمس وال نبتعد كثًٌرا7  بٌن الشمس و الكواكب
 7 الشمس بوتٌرة ومولع معروفٌن بدالً من ذلن ، نحن ندور حولو 

The planets nearest the Sun  Mercury, Venus and 
Earth  lie in the inner solar system. 

The other planets, as well as asteroids, lie in the 
outer solar system . 

 ًالشمسالنظام تمع فً  -عطارد والزهرة واألرض  -لكواكب األلرب للشمس ا
 7الخارجً  الكواكب األخرى ، و الكوٌكبات ، تمع فً النظام الشمسً و الداخلً

The planets nearest the Sun are called terrestrial 
planets because they are made of solid matter. 

Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are called the 
gas giants.  

They don‟t have a solid surface . 
 الكواكب األرضٌة ألنها مكونة منتسمى الكواكب األلرب للشمس ب

ٌُطلك على كوكب المشتري وزحل وأورانوس ونبتون  ٌنماب المواد الصلبة
 7 ها سطح صلبدٌلٌس لا نهأل عمالمة الغاز

The planets nearest the Sun are smaller than those 
at the edge of the solar system. 

The planets nearest the Sun are made of rock and 
dust.  

Those near the edge are mostly gas or liquid . 
 7  ً الشمس النظام الكواكب األلرب للشمس أصغر من تلن الموجودة على حافة

 7  الكواكب المرٌبة من الشمس مكونة من الصخور والغبار
 7 فً الغالب غازٌة أو سائلة البعٌدة عن الشمس هًتلن بٌنما 

The planets of the solar system include Mercury, 
Venus, Earth, Mars, Jupiter Saturn, Uranus and 

Neptune.، 
Pluto was previously thought of as a planet. 

 It is now thought of as a dwarf planet. 
It sits in the Kuiper belt, which includes comets, dust 

and other dwarf planets.  
The Kuiper belt lies on the edge of the solar system. 
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 تشمل كواكب النظام الشمسً عطارد ، الزهرة ، األرض ، المرٌخ ، المشتري ،
 7  زحل وأورانوس ونبتون

 7 ٌعتمد أنه كوكب لزم اآلنبٌنما  كان ٌُنظر إلى بلوتو سابمًا على أنه كوكب
 والكواكب المزمة األخرى7 ٌبر الذي ٌضم الغبار والمذنباتاٌمع فً حزام ك

 7 النظام الشمسًٌبر على حافة اٌمع حزام ك
********************** 

The Kuiper Belt consists of rocks, comets, dwarf 
planets and plenty of ice, all in a variety of different 

shapes, colors and sizes . 
( هو منطمة على هٌئة لرص موجودة بعد مدار  Kuiper beltٌبر )احزام ك

 7  كوكب نبتون
الحزام على العدٌد من األجسام المتجمدة الصغٌرة والجلٌد والصخور، ٌحتوي 

 7 اوهو مصدر المذنبات، و مخزن له تعتبر تلن األجسام بماٌا متحجرة
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Mercury The planet Facts about 

  حمائك عن كوكب عطارد
 

 
 

Mercury, the closest planet to the sun. 
 7 سعطارد هو الرب كوكب من الشم

Mercury is the smallest planet in our solar system 
 7 عطارد هو اصغر كوكب فً مجموعتنا الشمسٌة

Mercury is the densest planet next to Earth.  
 7 عطارد هو الكوكب األكثر كثافة بجانب األرض
It has a solid core and crust . 

  ٌمتلن كوكب عطارد نواة و لشرة صلبة
Its core is made of metal – mostly iron. 

 7 اللب متكون من المعادن و اغلبه من الحدٌد
Its crust is made of rock. 

  و المشرة تتكون من الصخور 7 
Because Mercury is so small, it has a very weak 

magnetic field. 
 7 لدٌه مجال مغناطٌسً ضعٌف جًدا ٌكونصغٌر  كوكب ن عطاردأل
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Gases, like oxygen or hydrogen, blow away 
into outer space. 

Mercury doesn‟t have a blanket of gases to protect it 
like Earth . 

 7 فً الفضاء الخارجً تنفجر الغازات ، مثل األكسجٌن أو الهٌدروجٌن
 7 ال ٌحتوي عطارد على غطاء من الغازات لحماٌته مثل األرضو 

Instead, it has a very thin atmosphere.  
When comets and meteors enter the Earth‟s 

thick atmosphere, they usually burn up long before 
they reach Earth. 

 بدال من ذلن ، لدٌها جو رلٌك جدا7
 كوكب األرضل عندما تدخل المذنبات والنٌازن الغالف الجوي السمٌن 

 لت طوٌل من وصولها إلى األرضعادة ما تحترق لبل و
 When comets 

and meteors enter Mercury‟s atmosphere, they don‟t 
slow down. Instead, they slam 

into the planet, causing craters and pock marks 
بدال من  و تدخل المذنبات والنٌازن الغالف الجوي لعطارد ، فهً ال تبطئعندما 

  7 الحفر وعالمات البثور ظهور مما تسبب فًكوكب بعنف تضرب الذلن ، 

 
 صورة تظهر الحفر على سطح عطارد
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Mercury has extreme temperatures because it is so 
close to the Sun and because it has almost no 

atmosphere . 
 عطارد له درجات حرارة لصوى ألنه لرٌب جًدا من الشمس وألنه

 7أي غالف جوي  ال ٌمتلن
The sunny portion of the planet has a temperature of  

800 degrees. 
 The other side of the planet is -300 degrees . 

 درجة 066 تبلغ درجة حرارة الجزء المشمس من الكوكب
 7 درجة 266- تبلغ درجة الحرارةالجانب اآلخر من الكوكب وفً 

Mercury can be seen from Earth. Look for it just as 
the Sun rises in the morning or as the Sun is setting 

at night . 
تشرق الشمس فً  عندما ابحث عنه7  من األرض كوكب عطاردٌمكن رإٌة 

 7 تغرب الشمس باللٌل عندما الصباح أو
It looks like a bright star that sits close to the Sun 

Mercury is just a bit larger than our moon . 
 7 وكؤنه نجم المع ٌمع بالمرب من الشمس كوكب عطارد ٌبدو

 7 عطارد أكبر للٌالً من لمرنا
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Some of the craters on Mercury are very deep. 
Scientists believe there is frozen ice in deep craters 

at the poles . 
 ٌعتمد العلماء أن هنان جلٌد متجمد و عطارد عمٌمة جدا فً كوكببعض الحفر 

 7 فً الحفر العمٌمة عند المطبٌن
One crater(deep, round hole) is over 8 miles long 

 أمٌال 7 0إلى  طولها الواحدة ٌصل الحفرة
If you weigh 60 pounds on Earth, you‟d weigh only 

18 pounds on Mercury . 
رطالً فمط على  30رطالً على األرض ، فسٌكون وزنن  06 إذا كان وزنن

 عطارد7
Mercury‟s crust is too hard and thick for volcanoes 

to form . 
كوكب عطارد ٌمتلن لشرة صلبة جدا و سمٌكة ال ٌمكن أن تتشكل البراكٌن فٌها 

 7 
Mercury doesn‟t have any moons  

 كوكب عطارد ال ٌمتلن أي لمر 7
This small planet spins around slowly compared to 

Earth, so one day lasts a long time . 
ٌستمر  الٌوم الواحد ٌدور هذا الكوكب الصغٌر ببطء ممارنة باألرض ، لذلن

 7 لفترة طوٌلة
Mercury takes 59 Earth days to make one full 

rotation 
 7 األرض للمٌام بدوران كامل ٌوًما من أٌام 55 كوكب عطاردٌستغرق 

A year on Mercury goes by fast. Because it‟s the 
closest planet to the sun, it doesn‟t take very long to 

go all the way around. 
على عطارد بسرعة7 نظًرا ألنه ألرب كوكب إلى الشمس ، فلن  الواحد عامالٌمر 

 7 التفاف حولهٌستغرق األمر ولتًا طوٌالً لال
completes one rotation around the sun in just 88 
Earth days. If you lived on Mercury , you‟d have a 

birthday every three months . 
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 ٌوًما فمط من أٌام األرض 00دورة واحدة حول الشمس فً  كوكب عطارد كملٌ
 7 مٌالد كل ثالثة أشهرإذا كنت تعٌش فً عطارد ، فسٌكون لدٌن عٌد أي 7 

A day on Mercury is not like a day here on Earth . 
 For us, the sun rises and sets each and every day . 

 7 عطارد ٌوًما هنا على األرضكوكب ال ٌشبه ٌوم على 
 بالنسبة لنا ، تشرق الشمس وتغرب كل ٌوم7 

Because Mercury has a slow spin and short year, it 
takes a long time for the sun to rise and set there . 

ستغرق ولتًا ٌ لصٌرة ، فإنهفٌه  هوسندور ببطء ٌعطارد  كوكب نظًرا ألنو 
 7 هنان الشمس طوٌالً حتى تشرق وتغرب

Mercury only has one sunrise every180 Earth days . 
ٌوًما من أٌام  306كل د فً كوكب عطار شرق الشمس مرة واحدة فمط ت

 7 األرض

Venus The planet Facts about 
 حمائك عن كوكب الزهرة
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Venus is the second planet from the Sun. That 
means Mercury and Earth are Venus's neighboring 

planets . 
 

كوكب الزهرة هو الكوكب الثانً من الشمس7 وهذا ٌعنً أن كوكب عطارد 
 رض هما الكواكب المجاورة لكوكب الزهرة7واأل

Venus is the hottest planet in our solar system . 
 7 الزهرة هو الكوكب األشد حرارة فً مجموعتنا الشمسٌة

Venus is a terrestrial planet. It is small and rocky . 
 7وصخري صغٌر ٌتكون من مادة صلبة وهو كوكبكوكب الزهرة 

full of carbon dioxide  atmosphere s a thickha Venus 

. made of sulfuric acid and clouds 
الزهرة له غالف جوي كثٌف ملًء بغاز ثانً أكسٌد الكربون والغٌوم  كوكب

 7 المصنوعة من حامض الكبرٌتٌن
. very hot It traps heat and makes Venus 

 7 الكوكب حار جداٌعمل الغالف الجوي على حبس الحرارة و ٌجعل 

  
 صورة لكوكب الزهرة وهو محاط بالغٌوم

 

hotThe gas traps heat and keeps Venus toasty  
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metals like lead would be puddles of  Because of that
. melted liquid 

 7 حارا جداٌحبس الغاز الحرارة وٌبمً كوكب الزهرة 
 ًكا من السائل الذائب7فالمعادن مثل الرصاص ستكون بر بسبب ذلن

 mountains and  it hasVenus has an active surface, 
volcanoes . 

 7 براكٌنالجبال وال ٌحتوي علىكوكب الزهرة له سطح نشط ، 
Venus is similar in size to Earth. Earth is just a little 

bit bigger. 
كوكب األرض اكبر حجم كوكب الزهرة مماثل لحجم كوكب األرض و إن كان 

 7بملٌل
Venus spins the opposite direction of Earth and 

planets.other most  
 تدور الزهرة فً االتجاه المعاكس لألرض ومعظم الكواكب األخرى7

And its rotation is very slow. It takes about 243 Earth 
days to spin around just once. 

ٌوًما من أٌام  312ٌستغرق األمر حوالً  حٌث طًء جداب كوكب الزهرة دوران

 .حول نفسه األرض للدوران مرة واحدة فمط

Because it's so close to the Sun, a year goes by fast. 
It takes 225 Earth days for Venus to go all the way 

around the Sun. 
ٌستغرق األمر  و سرٌعًا عاماللرٌب جًدا من الشمس ، ٌمر كوكب الزهرة  ألن

 . حول الشمس لتكمل دورتهاٌوًما أرضًٌا لكوكب الزهرة  335

That means that a day on Venus is a little longer 
than a year on Venus. 

 عام على كوكب الزهرة7العلى كوكب الزهرة أطول للٌالً من  مٌوالهذا ٌعنً أن 
Since the day and year lengths are similar, one day 

on Venus is not like a day on Earth. 
نظًرا ألن أطوال الٌوم والسنة متشابهة ، فإن ٌوًما واحًدا على كوكب الزهرة ال 

 األرض7 كوكب ٌشبه ٌوًما على
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A day on Venus lasts 243 Earth days. 
 ٌوًما من أٌام األرض7 312الٌوم على كوكب الزهرة ٌستمر 

A year on Venus lasts 225 Earth days. 
 ٌوًما أرضًٌا7 335 ستمرالسنة على كوكب الزهرة ت

That means the Sun rises two times during each 
year on Venus. 

 هذا ٌعنً أن الشمس تشرق مرتٌن خالل كل عام على كوكب الزهرة7
And because Venus rotates backwards, the Sun 

rises in the west and sets in the east. 
 منالشمس تشرق من الغرب وتغرب فان  وألن كوكب الزهرة ٌدور للخلف ، 

  الشرق
 

 
 على سطح كوكب الزهرةكٌلومترات  0بارتفاع   بركان مآت

Just like Mercury, Venus doesn't have any moons . 
 تماًما مثل عطارد ، لٌس لدى الزهرة أي ألمار7
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planet earth the tFacts abou 
 حمائك عن كوكب االرض

 

Earth is the third planet from the sun in our solar 
system  

 الشمس فً نظامنا الشمس7ً فً بعده عناألرض هً ثالث كوكب 
Earth is 93 million miles away from the sun . 

 7 ملٌون مٌل عن الشمس 52تبعد األرض 
Earth is the fifth largest planet in our solar system . 

 7 ألرض هً خامس أكبر كوكب فً نظامنا الشمسًا
Our amazing planet has been around for quite some 

time. 
  7طوٌل  كوكبنا المذهل موجود منذ ولت 

Earth‟s inner core is made of iron 
 7 اللب الداخلً لألرض مصنوع من الحدٌد

By researching our planet‟s rocks, scientists have 
calculated the Earth to be around 4.5 billion years 

old 
 175من خالل البحث عن صخور كوكبنا ، لدر العلماء عمر األرض بحوالً 

 ملٌار سنة!
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Like all the planets, Earth orbits (travels around) 
around the sun. And it does so at some serious 

speed  around 30 kilometers per second, 
مثل كل الكواكب ، تدور األرض حول الشمس7 وهً تفعل ذلن بسرعة كبٌرة 

 7كٌلومتًرا فً الثانٌة  26حوالً  تبلغ
 in fact! It takes 365 days (one year) for the Earth to 

complete one full orbit . 
 ٌوًما )سنة واحدة( لتكمل مداًرا كامال7ً 205رض فً الوالع! تستغرق األ

When the earth rotates on its axis around the sun 
the four seasons result . 

 7 عندما تدور األرض فً محورها حول الشمس ٌنتج عن ذلن الفصول األربعة
The earth also spins on its axis. The result? We have 

daytime and nighttime! As the planet rotates, the 
side facing the sun receives daylight and the other is 

in darkness . 
عندما فالنهار واللٌل  عن ذلن و ٌنتج هحول محورأٌضا  األرض كوكب دورٌ

 نهارا والجانبالجانب المواجه للشمس  ٌكون،  حول نفسه األرض ٌدور كوكب
 7 مفً ظال ٌكون اآلخر

Earth is the only planet in our solar system known to 
support life . 

 األرض هو الكوكب الوحٌد فً نظامنا الشمسً توجد فٌه الحٌاة 7
The air that we breathe is a mixture of gases 7 

 الهواء الذي نتنفسه هو خلٌط من الغازات 7
Those gases are nitrogen, oxygen, argon, and 

carbon dioxide 
 هذه الغازات هً النٌتروجٌن واألكسجٌن و األرغون وثانً أكسٌد الكربون 7

We could not live without them . 
 ال ٌمكننا العٌش بدونها 7

Earth‟s atmosphere has 6 layers . 
 طبمات 7  0ٌتكون الغالف الجوي لألرض من 
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Earth is a terrestrial planet. This means that it is a 
planet made up of rocks or metals and has a hard 

surface. 
وله سطح  معادنالصخور أو ال مثل هصلبٌتكون من مواد سطحه األرض كوكب 

 7صلب
 Other terrestrial and rocky planets are: Venus, Mars, 

and Mercury 
 7 ٌخ وعطارد: الزهرة والمر الكواكب الصخرٌة األخرى هً

This is because it has two very important things that 
living creatures need to survive  lots of oxygen and 

lots of water . 
ألنه ٌحتوي على شٌئٌن مهمٌن للغاٌة تحتاجهما الكائنات الحٌة للبماء على ذلن 

 7 الكثٌر من األكسجٌن والكثٌر من الماء -لٌد الحٌاة 
Over 71% of Earth‟s surface is covered in water! 

That is more than half. 
 7 ٪ من سطح األرض مغطى بالمٌاه هذا أكثر من النصف3.أكثر من 

7 
 صورة لسطح كوكب االرض

 
While Earth is covered in water, only 3% of that 

water is fresh! This means 97% of it is salt water . 
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٪ من .5٪ فمط من المٌاه عذبة وهذا ٌعنً أن 2بٌنما األرض مغطاة بالمٌاه ، 
 ة 7مالح ه الموجودة فوق سطح األرضاٌمال

7 Its distance from the sun means it‟s not too hot and 
not too cold for creatures to live on, too . 

ا ولٌس بارًدا جًدا لتعٌش علٌه إن بعده عن الشمس ٌعنً أن الجو لٌس حاًرا جدً 
 7علٌه الكائنات 

Earth‟s „atmosphere‟ is also hugely important for 
sustaining life . 

 7 كما أن "الغالف الجوي" لألرض مهم للغاٌة للحفاظ على الحٌاة
The atmosphere is a huge blanket of gases  mostly 

oxygen and nitrogen  wrapped around Earth, 
protecting our planet from the sun‟s strong rays. 

معظمها من األكسجٌن  -لغالف الجوي عبارة عن غطاء ضخم من الغازات ا
 7 حول األرض لحماٌة كوكبنا من أشعة الشمس الموٌة تلتف -والنٌتروجٌن 

 

 
 

 صورة لنظام المجموعة الشمسٌة

At the same time, the atmosphere helps keep the 
Earth‟s temperature comfortable for living beings 

and it protects us from meteors, too . 
فً الولت نفسه ، ٌساعد الغالف الجوي فً الحفاظ على درجة حرارة األرض 

 7 كما أنه ٌحمٌنا من النٌازن أًٌضا -للكائنات الحٌة  ناسبةم
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The earth revolves opposite the movement of the 
sun from west to east in an oval or elliptical orbit  

عكس حركة الشمس من الغرب إلى الشرق بمدار بٌضوي أو  األرضتدور  
 اهلٌلٌجً الشكل

and the scientific explanation for this movement is 
that the mass of the sun is greater than the mass of 

the earth, 
كتلة الشمس أكبر من كتلة األرض التً  إنوالتفسٌر العلمً لهذه الحركة هو 

 7 ضعف كتلة األرض 266666تساوي تمرٌبا 
 which is approximately 300,000 times the mass of 

the earth, so the sun is attracting the earth towards it 
to generate this constant movement around it, 

  لذا فإن الشمس تموم بجذب األرض باتجاهها لتولد هذه الحركة الثابتة حولها،
 and the earth completes its role complete around 

the sun approximately every 365 days . 
 7 ٌوم تمرٌبا 205وتكمل األرض دوره كاملة حول الشمس كل 

While we may think the Earth‟s shape is a perfect 
sphere, it is not! The North Pole and South Pole are 

a little flat . 
المطب  7 بٌنما لد نعتمد أن شكل األرض هو كرة مثالٌة ، فهو لٌس كذلن

  الشمالً والمطب الجنوبً مسطحان بعض الشًء7
This happens because of the force that Earth uses to 

rotate. 
  .هذا بسبب الموة التً تستخدمها األرض للدوران

 Earth only has one natural Moon 
 7األرض لدٌها لمر طبٌعً واحد فمط 

************* 
 لماذا تدور األرض حول نفسها

تدور األجسام حول نفسها بسبب لانون حفظ زخم الحركة الدورانٌة أو ما ٌسمى 
الجاذبٌة تإثر على كتلة األرض بشكل بالزخم الزاوي7 فمن المعلوم أن لوة 

متساو من جمٌع االتجاهات، األمر الذي ٌكسب األرض شكلها المستدٌر وٌنشؤ 
 بهذا عزم المصور الذاتً الذي ٌتسبب بدوران األرض حول نفسها7
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Mars  planet the Facts about 
 حمائك عن كوكب المرٌخ

 
 

Mars is the fourth planet from the sun. 
  رٌخ هو رابع كوكب فً بعده عن الشمسالم

It is a terrestrial planet which means that like Earth it 
has a hard, rocky surface you can walk on . 

انه كوكب ذو سطح صلب و ذلن ٌعنً انه مثل كوكب األرض ٌمتلن سطح 
 صخري صلب ٌمكن أن تمشً فوله 7

Mars is called the Red Planet because of all the iron 
in the soil. 

  الموجود فً التربة الكبٌرة الحدٌد كمٌةٌُطلك على المرٌخ الكوكب األحمر بسبب 
This iron rusts and as a result, makes the surface 

and atmosphere look red . 
ن ونتٌجة لذلن ، ٌجعل السطح والغالف الجوي ٌبدوا ٌتعرض للصدأ هذا الحدٌد

  7 باللون األحمر
Mars may look warm but it‟s very cold. The average 

temperature is -62 degrees Celsius . 
 درجة الحرارةمتوسط  و لد ٌبدو المرٌخ دافئًا ولكنه بارد جًدا

 7 درجة مئوٌة - 03
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Mars has two moons, and their names are Phobos 
and Deimos . 

 7 ٌن ، واسمهما فوبوس ودٌموسللمرٌخ لمر
 Mars can have huge dust storms which last for 

months and can cover the entire planet . 
ٌمكن أن ٌكون للمرٌخ عواصف ترابٌة ضخمة تستمر ألشهر وٌمكن أن تغطً 

 7 الكوكب بؤكمله
A day on Mars is 24.6 hours, not much longer than 
an Earth day, but a year on Mars is 687 Earth days 

long. 
ساعة ، لٌس أطول بكثٌر من ٌوم األرض ، لكن  3170لٌوم على المرٌخ هو ا

 7 ٌوًما على األرض .00السنة على المرٌخ هً 
 That‟s almost twice as long as an Earth year. 

 Imagine only celebrating your birthday every two 
Earth years . 

بعٌد  بؤنن تحتفلاألرض )تخٌل عل كوكب  هذا ما ٌمرب من ضعف طول العام 
 7 مٌالدن كل عامٌن على األرض(

 

 
 صورة لسطح كوكب المرٌخ
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The seasons in mars are more extreme too because 
Mars‟s orbit is in an elliptical shape.  

  ن مدار المرٌخ فً شكل إهلٌلجًفً المرٌخ أكثر تطرفًا أًٌضا أل الفصول
 7 ( الشكل اإلهلٌلجً هو شكل بٌضاوي)

That means when it gets cold it gets really cold  even 
the hottest summer‟s day would be not much above 

freezing . 
وهذا ٌعنً أنه عندما ٌصبح الجو بارًدا ٌصبح الجو بارًدا حمًا  حتى أشد أٌام 

 7 صٌف حرارة لن تكون أعلى من درجة التجمدال
You‟d be able to jump much higher on Mars because 

it has weaker gravity than Earth, and this means 
you‟d weigh less too . 

ستكون لادًرا على المفز أعلى بكثٌر على سطح المرٌخ ألن جاذبٌته أضعف من  
 7على هذا الكوكب  مل وزنن أًٌضاٌس هاألرض ، وهذا ٌعنً أن

The Mars gravity is only a third that of the Earth‟s. 
 7 جاذبٌة المرٌخ هً فمط ثلث جاذبٌة األرض

 

 
 كوكب المرٌخ لسطح صورة

 

The atmosphere on Mars is about 100 times thinner 
than the Earth‟s atmosphere, and it has very little 

oxygen.  
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لكوكب مرة من الغالف الجوي  366لغالف الجوي على المرٌخ أرق بحوالً ا
 7 ألرض ، وٌحتوي على الملٌل جًدا من األكسجٌنا

You wouldn‟t be able to breath the Martian air and 
would need a spacesuit with oxygen there . 

 مزودةفضائٌة  لهبدى تنفس هواء المرٌخ وستحتاج إل ن تكون لادًرا علىل
 7هنالن كسجٌن باأل

Humans haven‟t been to Mars yet, but NASA has 

sent several rovers there already, and Perseverance 

is the fifth It is an unmanned remote-controlled 

spacecraft .  
لمركبات الجوالة م ٌذهب البشر إلى المرٌخ بعد ، لكن ناسا أرسلت العدٌد من ال

  الخامسة هً المركبة الفضائٌة برسفٌرنس روفرإلى هنان بالفعل ، 
 (ً مركبة فضائٌة متجولة غٌر مؤهولة متحكم بها عن بعد)وه

The first one was called Sojourner and it landed in 
1997. 

 355.7هبطت فً عام التً  األولى اسم سوجورنر و المركبة أطلك على ولد
 

 
 صورة لسطح كوكب المرٌخ
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Spirit and Opportunity landed in 2004, and the last 
time NASA landed a rover on Mars soil was in 2012. 

، وكانت آخر  3661أوبورتٌونٌتً فً عام  سبٌرٌت والمركبتا الفضائٌة هبطت 
 36337مرة هبطت فٌها ناسا على تربة المرٌخ فً عام 

In 2018, NASA‟s Curiosity rover found signs which 
scientists think mean there once was life on Mars.. 

التابعة لوكالة ناسا  Curiosity الفضائٌة مركبةال، اكتشفت  3630ً عام ف
 7 عالمات ٌعتمد العلماء أنها تعنً وجود حٌاة على كوكب المرٌخ

 Therefore Perseverance‟s job will be to dig deeper  
by drilling into the surface 

فً سطح كوكب هً الحفر أعمك  برسفٌرنس روفر  ركبةستكون مهمة الم لذلن
 المرٌخ 7

mars landscape includes some of the tallest 
volcanoes that we know about in the solar system. 

One‟s 21km high and 600km in diameter. 
بعًضا من أطول البراكٌن التً نعرفها فً النظام على المرٌخ  طحسمل تٌش

 7 كم 066 اكم ولطره 33 هاٌبلغ ارتفاع حٌث الشمسً
even though Earth is much bigger that Mars, they 

both have approximately the same amount of 
landmass That‟s because most of Earth is covered 

in water . 
على الرغم من أن األرض أكبر بكثٌر من المرٌخ ، إال أنهما ٌمتلكان نفس 

 7 مساحة الٌابسة تمرٌبًا! هذا ألن معظم األرض مغطاة بالمٌاه
Mar‟s atmosphere is very thin 

It‟s composed primarily of carbon dioxide 
 7 بونٌتكون أساًسا من ثانً أكسٌد الكرحٌث  رلٌك للغاٌة المرٌخجو 

Mars is a cold desert world . 
 7 كوكب المرٌخ عالم صحراوي بارد

Mars is the second smallest planet in the solar 
system, after Mercury . 

 7 عطاردكوكب  المرٌخ هو ثانً أصغر كوكب فً المجموعة الشمسٌة بعد
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 Jupiter planet the Facts about 

  حمائك عن كوكب المشتري
 

 

 
Jupiter is a planet in the solar system and is the 5th 

closest planet to the sun. 
كوكب المشتري هو كوكب فً النظام الشمسً وهو خامس ألرب كوكب إلى 

  الشمس7
The distance from the sun to Jupiter is over 483 

million miles . 
 7 ملٌون مٌل 102عن المسافة من الشمس إلى المشتري تزٌد 

Jupiter is the largest planet in the solar system . 
 كوكب المشتري هو أكبر كوكب فً المجموعة الشمسٌة7

Jupiter is so big, that it is over twice the size of all 
the other planets in the solar system put together, 

it‟s a massive 89,000 miles wide . 
كوكب المشتري كبٌر جًدا ، حٌث ٌزٌد حجمه عن ضعف حجم جمٌع الكواكب 

 7 مٌل 05666األخرى فً النظام الشمسً مجتمعة ، وٌبلغ عرضه 
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Jupiter is one of the four planets in the solar system 
that is a gas planet . 

 وهو كوكب غازيكوكب المشتري هو أحد الكواكب األربعة فً النظام الشمسً 
7 

Jupiter is made up of layers and layers of gas, which 
is why it‟s a gas planet . 

تكون كوكب المشتري من طبمات وطبمات من الغاز ، وهذا هو سبب كونه ٌ
 7 كوكبًا غازًٌا

7Jupiter does have some sort of a surface near its 
core 

  اللب الداخلً للكوكب 7بالمرب من  الصلب السطح كوكب المشتري لدٌه نوع من
however it is impossible to see and explore at this 

time. 
 استكشاف فً هذا الولتأي ومع ذلن فمن المستحٌل أن نرى 

7 
 صورة لسطح كوكب المشتري

The planets gases are made of mostly Hydrogen and 
Helium, along with other gases . 

إلى جانب غازات  والهلٌومتتكون غازات الكواكب فً الغالب من الهٌدروجٌن 
 7 أخرى

It‟s not known exactly when Jupiter was discovered 
and by whom as Jupiter has been known for a very 
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long time, and is one of the planets that can be seen 
from Earth without a telescope . 

 ال ٌُعرف بالضبط متى تم اكتشاف كوكب المشتري ومن عرف باسم المشتري
طوٌل جًدا ، وهو أحد الكواكب التً ٌمكن  منذ زمن تم معرفتهكوكب   ألنه

 7 رإٌتها من األرض بدون تلسكوب
The famous Astronomer Galileo however could be 
credited with further discovering Jupiter as he did 

discover the four main moons . 
الٌلٌو فً اكتشافه غومع ذلن ، ٌمكن أن ٌُنسب الفضل إلى عالم الفلن الشهٌر 

 7  للمشتري حٌث اكتشف األلمار األربعة الرئٌسٌة

 
 صورة أللمار كوكب المشتري

Jupiter has 4 main moons, known as Galilean 
Moons, as they were discovered by the famous 

Astronomer Galileo . 
، حٌث اكتشفها  ٌنغالٌلألمار رئٌسٌة ، تُعرف باسم ألمار  1كوكب المشتري له 

 7 الٌلٌوغعالم الفلن الشهٌر 
The temperature on Jupiter is around -230 degrees 

which is very cold because Jupiter is very away from 
the heat of the sun . 
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درجة وهً شدٌدة  326-تبلغ درجة الحرارة على كوكب المشتري حوالً 
 7 البرودة ألن المشتري بعٌد جًدا عن حرارة الشمس

It takes Jupiter 12 Earth years to orbit the sun, which 
is a very long time. 

هً فترة سنة أرضٌة للدوران حول الشمس ، و 33ٌستغرق كوكب المشتري 
 7 طوٌلة جًدا

 however as Jupiter orbits very slow around the sun 
compared to Earth, it rotates very fast. 1 day on 

Jupiter last for about 10 hours, compared to Earths 
24 hours . 

ولكن نظًرا ألن كوكب المشتري ٌدور حول الشمس ببطء شدٌد ممارنة باألرض 
ٌستمر ٌوم واحد على كوكب  حٌث بسرعة كبٌرة حول نفسه إنه ٌدور، ف

الذي  األرض بالٌوم على كوكب ساعات تمرٌبًا ، ممارنة 36المشتري لمدة 
 7 ساعة 31 ٌستغرق 

length of space journey from earth to jupiter 
 7 شهرا 32طول رحلة الفضاء من األرض إلى المشتري

If you weigh (45 kilograms) on Earth 
you‟d weigh (115 kilograms) on Jupiter. 

 أألرض كوكب كجم( فما فوق 15إذا كان وزنن )
 فوق كوكب المشتري 7كٌلوجراًما(  335) سٌكونوزنن فان 

Jupiter is the largest planet in the solar system, and 
as a result of its gigantic size; Its gravity is the most 
intense among the gravity of the rest of the planets . 

أكبر كواكب النظام الشمسً حجًما، ونتٌجة حجمه العمالق ي ٌعّد كوكب المشتر
 7 فإّن جاذبٌّته هً األكثر شدة بٌن جاذبٌّة بمٌة الكواكب

There is no oxygen on Jupiter as there is on Earth . 
 7 كوكب المشتري كما هو الحال على األرضال ٌوجد أكسجٌن على 
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SaturnFacts about planet  
 حمائك عن كوكب زحل

 
 

Saturn is the sixth planet from the Sun in the Solar 
System . 

 زحل هو الكوكب السادس فً النظام الشمسً 7
It is the second largest planet in the Solar System, 

after Jupiter .  
 إنه ثانً أكبر كوكب فً المجموعة الشمسٌة بعد كوكب المشتري 7 

Saturn is Like Jupiter, Uranus and Neptune, it is a  
gas giant . 

 مثل كوكب المشتري وأورانوس ونبتون ، فهو " عمالق غازي "7زحل 
You cannot stand on Saturn. It is not like Earth. 

Saturn is made mostly of gases. 
ٌتكون زحل فً الغالب  حٌث ال ٌمكنن الولوف على زحل7 إنها لٌست مثل األرض

 من الغازات
It has a lot of helium. This is the same kind of 

 gas that you put in balloons . 
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 هذا هو نفس نوع الغاز الذي تضعه فً البالونات7 و الهلٌوملدٌها الكثٌر من 
Inside Saturn is probably a core of iron, nickel, 

silicon and oxygen compounds, surrounded by a 
deep layer of metallic hydrogen, then a layer of 

liquid hydrogen and liquid helium and finally, an 
outer gaseous layer7 

ومركبات  والسلٌكونل من المحتمل أن ٌكون داخل زحل نواة من الحدٌد والنٌك
األكسجٌن ، محاطة بطبمة عمٌمة من الهٌدروجٌن المعدنً ، ثم طبمة من 

 7 السائل وأخٌراً طبمة غازٌة خارجٌة والهلٌومالهٌدروجٌن السائل 
Saturn has 62 known moons orbiting the planet; 53 

are officially named . 
 7 رسمٌا منها 52لكوكب ؛ تم تسمٌة لمراً معروفاً ٌدور حول ا 03ٌمتلن زحل 

The largest moon is Titan, which is larger in volume 
than the planet Mercury . 

 كبر لمر هو تٌتان ، وهو أكبر حجًما من كوكب عطاردا

7 
 صورة تبٌن ألمار كوكب زحل
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Titan is the second-largest moon in the Solar 

System. 
 ً أكبر لمر فً المجموعة الشمسٌة7تٌتان هو ثان

The largest moon is Jupiter's moon, Ganymede . 
 7 أكبر لمر هو لمر المشتري ، جانٌمٌد

There is also a very large system of rings around 
Saturn . 

 7 نان أًٌضا نظام كبٌر جًدا من الحلمات حول زحله
These rings are made of ice with smaller amounts of 

rocks and dust. 
 7 كمٌات أصغر من الصخور والغبارمع هذه الحلمات مصنوعة من الجلٌد 

The rings were first discovered by Galileo Galilei in 
1610, using his telescope . 

 باستخدام تلسكوبه7 3036الٌلً الحلمات ألول مرة فً عام غالٌلٌو غاكتشف 
Saturn goes around the Sun very slowly. A year on 

Saturn is more than 29 Earth years . 
 35على زحل أكثر من  الواحدة سنةال و ٌدور زحل حول الشمس ببطء شدٌد

 7 سنة أرضٌة
Saturn spins on its axis very fast. A day on Saturn is 

10 hours and 14 minutes. 
ساعات  36على زحل هو  الواحد الٌوموة كبٌرة دور زحل على محوره بسرعٌ

 7 دلٌمة 31و 
This Ringed Planet is so far away from the Sun that 
it receives much less sunlight than we do here on 

Earth. Yes, the Sun looks smaller from there . 
ضوًءا ألل بكثٌر مما  هذا الكوكب الحلمً بعٌد جًدا عن الشمس لدرجة أنه ٌتلمى

 7 تبدو الشمس أصغر من هنان حٌث نتلماه هنا على األرض
Saturn Isn‟t Round Saturn spins incredibly fast That 
speed causes the planet to flatten slightly, so it‟s not 

round like most other celestial bodies in our solar 
System . 
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 تلن السرعة  ا ٌدور زحل بسرعة مذهلةزحل لٌس دائرًٌ 
تسبب فً تسطٌح الكوكب للٌالً ، لذا فهو لٌس دائرًٌا مثل معظم األجرام ت

 7 السماوٌة األخرى فً مجموعتنا الشمسٌة
Saturn is the last planet you can spot with the naked 

eye. 
 7 زحل هو آخر كوكب ٌمكنن رإٌته بالعٌن المجردة

 You‟ll need a telescope  
to see its rings, but you can see the planet‟s glow at 

night without the aid of anything . 
 ستحتاج إلى تلسكوب لرإٌة حلماتها الممٌزة ،
 7 اى شئ ولكن ٌمكنن رإٌة توهج الكوكب فً اللٌل بدون مساعدة

Saturn is much cooler than Jupiter being farther 
from the Sun, with an average temperature of about -

285 degrees Fahrenheit . 
درجة زحل أبرد بكثٌر من كوكب المشتري كونه بعًٌدا عن الشمس ، بمتوسط 

 7 درجة فهرنهاٌت 305-حرارة حوالً 
Saturn has a slightly stronger gravitational pull than 

Earth . 
 7 ة ألوى للٌالً من جاذبٌة األرضزحل، لدٌه  جاذبٌ

Saturn's atmosphere is also known to form oval 
shaped clouds, similar to the clearer spots seen in 

Jupiter. 
من المعروف أًٌضا أن الغالف الجوي لكوكب زحل ٌشكل غٌوًما بٌضاوٌة الشكل 

  .كب المشتري، على غرار البمع األكثر وضوًحا التً شوهدت فً كو
These oval spots are cyclonic storms, the same as 

cyclones seen on Earth 
هذه البمع البٌضاوٌة هً عواصف إعصارٌة ، مثل األعاصٌر التً شوهدت على 

 األرض7
In 1990, the Hubble Space Telescope found a very 

large white cloud near Saturn's equator . 
، وجد تلسكوب هابل الفضائً سحابة بٌضاء كبٌرة جًدا بالمرب  3556م فً عا

 7 من خط استواء زحل
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Storms like the one in 1990 were known as Great 
White Spots . 
باسم البمع البٌضاء  3556ُعرفت العواصف مثل تلن التً حدثت فً عام 

 العظٌمة7
 

 
 صورة إلعصار ضخم على كوكب زحل

 
These unique storms only exist for a short time and 

only happen about every 30 Earth years . 
سنة  26هذه العواصف الفرٌدة موجودة فمط لفترة لصٌرة وتحدث فمط كل 

 . أرضٌة تمرٌبًا
Saturn is about 1,400,000,000 km  from the Sun. 

  7 كم عن الشمس 3،166،666،666ٌبعد زحل حوالً 
 

Saturn is the only planet in the Solar System that is 
less dense than water . 

 لل كثافة من الماء7ازحل هو الكوكب الوحٌد فً النظام الشمسً 
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 ٌمكن لكوكب زحل أن ٌطفو فوق الماء

This means if Saturn could be placed in a large pool 
of water, it would float . 

 7 ٌعنً أنه إذا أمكن وضع زحل فً بركة كبٌرة من الماء ، فسوف ٌطفو هذا

Facts about planet Uranus 
 حمائك عن كوكب أورانوس

 

 
 

The planet Uranus formed about 4.5 billion years 
ago. 
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 7 ملٌار سنة 175تشكل كوكب أورانوس منذ حوالً 
Uranus was the first planet to be discovered with the 

aid of a telescope . 
 كان أورانوس أول كوكب ٌتم اكتشافه بمساعدة التلسكوب7

The planet Uranus is the seventh most distance 
planet from the Sun . 

 7 كوكب أورانوس هو سابع كوكب ٌبعد عن الشمس
Saturn and Neptune are Uranus‟ neighboring planets 

. 
  .  ون هما الكواكب المجاورة ألورانوسزحل ونبت

Uranus is in the outer part of our Solar System. 
 7 ٌمع أورانوس فً الجزء الخارجً من نظامنا الشمسً

Uranus is an Ice Giant planet . 
 7 أورانوس كوكب جلٌدي عمالق

Uranus  is made of gas like Jupiter, Saturn and 
Neptune. 

  نبتون7 غاز مثل كوكب المشتري وزحل والس مصنوع من أورانو
 

 It is mostly made of hydrogen and helium, but 
methane gas gives it its vivid blue color . 

، لكن غاز المٌثان ٌمنحه لونه  الهلٌومٌتكون فً الغالب من الهٌدروجٌن و
 7 الزاهً  األزرق

7Uranus is the third largest planet in our Solar 
System  

 7 أورانوس هو ثالث أكبر كوكب فً نظامنا الشمسً
Uranus is 400% the size of Earth . 

 7 ٪ من حجم األرض166أورانوس هو 
The radius of Uranus is 15,759 miles . 

 7 مٌالً  35.55ٌبلغ نصف لطر أورانوس 
It takes Uranus 30,668 Earth days to complete an 

orbit 
around the Sun . 
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 ٌوًما من أٌام األرض إلكمال مداره 26000ستغرق كوكب أورانوس 
 7 حول الشمس

Our year as we know is 365 days but Uranus takes 
84 of our Earth years to complete its rotation around 

the sun . 
 ( that is mean One year on Uranus is the same as 84 

years on Earth. ) . 
ٌوًما ، لكن أورانوس  205كما نعلم هو  العام الواحد فً كوكب األرض 

 7 ورته حول الشمسدعاًما من سنوات األرض إلكمال  01ٌستغرق 
 سنة على األرض ( 01) و هذا ٌعنً إن سنة واحدة على أورانوس تعادل 

Uranus has 27 known moons. 
 7 معروفالمرا  .3ألورانوس  

The five major moons of Uranus are Ariel, Miranda, 
Oberon Titania , and Umbriel . 

 تٌتانٌا و و أوبٌرون مٌراندا و األلمار الخمسة الرئٌسٌة ألورانوس هً أرٌٌل و
 7 أومبرٌٌل

 
 صورة تبٌن ألمار كوكب أورانوس

 

The planet Uranus has 11 rings made of dust, ice and 
bits of rock. 
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مصنوعة من الغبار والجلٌد ولطع  حلمة 33ٌحتوي كوكب أورانوس على 
    الصخور

Because Uranus is an ice giant, it‟s virtually 
impossible for life to evolve as we know it . 

 ظًرا ألن أورانوس هو عمالق جلٌدي ، فمن المستحٌل تمرٌبًا أن تتطور الحٌاةن
 7 كما نعرفها ٌهف

Uranus is the coldest planet in our Solar System, 
with 

temperatures as low as -370° Fahrenheit . 
أورانوس هو أبرد كوكب فً مجموعتنا الشمسٌة ، مع درجات حرارة منخفضة 

 7 درجة فهرنهاٌت 2.6-تصل إلى 
Uranus has wind speeds that can exceed 560 miles 

per hour . 
 7 ساعةفً المٌاًل  506أورانوس لدٌه سرعة رٌاح ٌمكن أن تتجاوز 

 
 صورة لكوكب أورانوس و هو ٌدور على جانبه

Uranus rotates from east to west, however its 
rotation is unique in our Solar System because it 

rotates on its Side . 
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الغرب ، ولكن دورانه فرٌد فً نظامنا الشمسً ٌدور أورانوس من الشرق إلى 
 7 هجانبى ألنه ٌدور عل

Uranus has been tipped on its side, probably by 
a collision with another planet . 

 بسبب االصطدام بكوكب آخر7ٌكون ذلن ربما و إلى جانبه مائال لد كان أورانوس
Its poles lie almost in the middle, rather than the top 

and bottom . 
كما هو الحال فً  الوسط ، بدالً من األعلى واألسفلفً ألطابها تمع تمرٌبا فان 

 7 األرضكوكب 
Because it‟s tipped, Uranus has seasons that last 20 

years. That is mean 20 years of summer and 20 
years of winter . 

 
 36عاًما7 هذا ٌعنً  36ن ألورانوس مواسم تستمر ظًرا ألنه مملوب ، فإن

 7 سنة من الشتاء 36الصٌف و  من ةسن
 

The temperature is almost always the same, whether 
its winter or summer because the planet is so far 

from the sun . 
 صٌفتكاد تكون درجة الحرارة متماثلة دائًما ، سواء فً الشتاء أو ال

 7 ألن الكوكب بعٌد جدا عن الشمس
Uranus also spins in the opposite direction than the 

other planets of the Solar System. 
 7 ٌدور أورانوس أًٌضا فً االتجاه المعاكس من الكواكب األخرى للنظام الشمسً
If you weigh 60 pounds on Earth, you‟d weigh 41 

pounds on Uranus . 
 رطالً على أورانوس 13رطالً على األرض ، فسٌكون وزنن  06إذا كان وزنن 

7  
 

Uranus is a  2.57 billion km away from 
the Earth . 

 7 األرض ملٌار كٌلومتر من .375 ورانوسٌبعد أ
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While the day on earth as we know is 24 hours, the 

day on Uranus is 17.24 hours 
 (that is 17 hours and 14 minutes ) . 

أورانوس هو  الٌوم فً ساعة ، فإن 31بٌنما الٌوم فً األرض كما نعلم 
 7 دلٌمة ( 31ساعة و  .3) أي  ساعة 3.731

 
  Uranus is about 4 times larger than the Earth .  

 7 مرات من األرض 1أورانوس أكبر بحوالً 

 Neptune Facts about planet 
 مائك عن كوكب نبتونح

 

 
 

Neptune is the farthest planet from the Sun at an 
average distance of 4.5 billion kilometers . 

 7 ملٌار كٌلومتر 175مسافة نبتون هو أبعد كوكب عن الشمس بمتوسط 
Neptune is the fourth-largest planet in the Solar 

System and the smallest of the gas giants (Jupiter 
and Saturn  and Uranus ) . 
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نبتون هو رابع أكبر كوكب فً المجموعة الشمسٌة وأصغر من عمالمة 
 7)المشتري و زحل و أورانوس ( الغاز

Neptune is more than 30 times farther from the Sun 
than Earth 

 األرض عن الشمس 7 مما ٌبعد كوكب مرة 26نه ٌبعد عن الشمس بؤكثر من ا
 Both Neptune and Uranus are termed ice giantsأرض7

since they have different compositions than Saturn 
and Jupiter . 

ٌُطلك على كل من نبتون وأورانوس عمالمة جلٌدٌة ألن لدٌهم تركٌبات مختلفة 
 7 عن زحل والمشتري

Neptune has a radius of 24.764 km  and a diameter 
of 49.244 km . 

  7 كم 157311كم ولطره  317.01ٌبلغ نصف لطر نبتون 
The core of Neptune is about 1.5 times the size of 

Earth . 
 7 مرة حجم األرض 375ٌبلغ حجم نواة نبتون 

 

 
 كوكب نبتون لونه ازرق
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Neptune‟s color is believed to be influenced by the 
presence of methane in its atmosphere , but there is 

also an unknown factor contributing to this . 
ٌُعتمد أن لون نبتون ٌتؤثر بوجود المٌثان فً غالفه الجوي ، ولكن هنان أًٌضا 

 7 عامل غٌر معروف ٌساهم فً ذلن
Uranus is Neptune‟s near twin in size and 

composition. 
 7 ورانوس هو توأم لرٌب لنبتون من حٌث الحجم والتكوٌنأ

Neptune also has 14 moons. The largest moon of 
Neptune is Triton, and it is the seventh-largest 

known moon of any planet. Some believe that the 
moon is actually a captured dwarf planet . 

لمرا7ً أكبر لمر لنبتون هو ترٌتون ، وهو سابع أكبر لمر  31لدى نبتون أًٌضا 
الممر هو فً الوالع كوكب لزم  هذا معروف من أي كوكب آخر7 ٌعتمد البعض أن
 7 تم التماطه

 
 صورة أللمار كوكب نبتون

 

scientists think that Triton didn‟t actually 
come from around Neptune, but its magnetic force 

drew it in and kept it there . 
 أعتمد العلماء أن ترٌتون لم ٌؤت من حول نبتون
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 7 المغناطٌسٌة جذبته وأبمته هنان نبتون بالفعل ، لكن لوت
Wind speeds on Neptune are among the fastest 

recorded in the Solar System . 
 7 ام الشمسًاألسرع فً النظ كبٌرة جدا وهً الرٌاح على نبتون ةسرع

Speed may reach up to 2.160 km  per hour. They are 
 five times stronger than the strongest winds on 

Earth  
كم فً الساعة7 إنها ألوى خمس مرات من ألوى  37306لد تصل السرعة إلى 

 7 الرٌاح على األرض
Neptune‟s average surface temperatures are around 

  214 degrees Celsius . - 
 Neptune hasدرج 331-درجات حرارة سطح نبتون حوالً ٌبلغ متوسط 

a total of 6 ring systems surrounding it. Some of 
them contain ring arcs or clusters of dust particles . 

 7  تحٌط به التً حلماتمن الأنظمة  0ٌحتوي نبتون على إجمالً 
 7 من جزٌئات الغبار ةها على ألواس حلمٌة أو مجموعٌحتوي بعض

The rest of the materials on the ring consist of small 
rocks . 

 7 تتكون بمٌة المواد الموجودة على الحلمة من صخور صغٌرة
The rings of the planet are hard to see because they 

are dark . 
 7 وكب ألنها مظلمةالكهذا من الصعب رإٌة حلمات 

Neptune has a powerful magnetic field. 
 It is 27 times stronger than Earth‟s . 

 7 مرة من األرض .3نبتون لدٌه مجال مغناطٌسً لوي7 إنه ألوى بـ
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 صورة توضح كواكب المجموعة الشمسٌة حسب التسلسل و بعدها عن الشمس

 

Neptune formed around 4.5 billion years ago 
however, many believe that it was closer to the Sun 
then than now, but the planet started to drift away . 

ملٌار سنة ، ومع ذلن ، ٌعتمد الكثٌرون أنه كان  175تشكل نبتون منذ حوالً 
  األرب إلى الشمس فً ذلن الولت من اآلن ، لكن الكوكب بدأ فً االنحراف بعٌدً 

Though it is far, it is not the  , coldest planet . 
 7    على الرغم من أنه بعٌد ، إال أنه لٌس الكوكب األكثر برودة

the coldest planet is Uranus . 
 7 أورانوس أبرد كوكب هو

However ,Neptune is very cold, nonetheless . It is a 
dark and windy planet, having the most powerful 

winds in the Solar System . 
وله ألوى رٌاح مع ذلن ، فإن نبتون بارد جًدا7 إنه كوكب مظلم وملًء بالرٌاح 

 7 فً النظام الشمسً
The atmosphere of Neptune is made out of 

hydrogen, helium, and methane. The planet is 
basically a thick fog of water, ammonia, and 

methane over  
an Earth-sized solid center . 

7 الكوكب هو  والمٌثان والهلٌومٌتكون الغالف الجوي لنبتون من الهٌدروجٌن 
األمونٌا والمٌثان فوق مركز صلب بحجم  فً األساس ضباب كثٌف من الماء و

 األرض
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 صورة تصورٌة لسطح كوكب نبتون

The weather on Neptune is very active . 
Sometimes dark spots form in the atmosphere, 
which are basically storms the size of Earth . 

ٌكون الطمس على نبتون نشًطا للغاٌة ، حٌث تتشكل أحٌانًا بمع داكنة فً الغالف 
 7 الجوي ، وهً فً األساس عواصف بحجم األرض

It has the wildest and strangest weather out of all the 
planets in the Solar System . 

 الطمس األكثر وحشٌة واألغرب من بٌن جمٌع الكواكب فً النظام الشمس7ً دٌهل
The winds speeds on Neptune are the most 

outstanding . 
 على نبتون هً األكثر تمًٌزا7 الرٌاح ةسرع 

day on Neptune is less than a day on Earth. It lasts 
for only 16 hours. 

  7 ساعة فمط 30الٌوم على نبتون ألل من ٌوم على األرض7 ٌستمر لمدة 
Since Neptune is the farthest planet from the Sun, it 
has a very long journey to complete around  the sun 

 ٌكمللطوٌلة جًدا نظًرا ألن نبتون هو أبعد كوكب عن الشمس ، فإن أمامه رحلة 
 7 حول الشمسدورته   

One year on Neptune is equal to 165 Earth years. 
 سنة أرضٌة7 305واحدة على نبتون تساوي السنة ال
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Until the orbit of Pluto was understood, and its 
status dropped from that of a planet to a dwarf 

planet, Neptune was considered the second farthest 
planet from the Sun . 

من كوكب إلى  معرفته تحولتمدار بلوتو ، و فٌه معرفةتم  الى الولت الذي
 7 كوكب لزم ، كان نبتون ٌعتبر ثانً أبعد كوكب عن الشمس

Neptune was observed in 1613 by Galileo Galilei but 
he thought that he observed a star and failed to find 

it again . 
، لكنه اعتمد أنه رالب نجًما وفشل  3032الٌلً نبتون فً عام غالٌلٌو غالحظ 

 7 فً العثور علٌه مرة أخرى
Light from Neptune reaches us in around 4 hours. 

 7 ساعات 1ٌصل الضوء من نبتون إلٌنا فً حوالً 
Deep inside Neptune‟s lower regions, there is a hot, 

dense fluid sometimes called a water-ammonia 
ocean. Though it is hot, many simply refer to it as icy 

. 
فً أعماق مناطك نبتون السفلى ، ٌوجد سائل مائع كثٌف ساخن ٌسمى أحٌانًا 

7 على الرغم من أنها ساخنة ، إال أن الكثٌرٌن ٌشٌرون  محٌط األمونٌا المائً
  7 إلٌها ببساطة على أنها جلٌدٌة

if you weigh 32 kilograms on Earth, you would weigh 
36 kilograms on Neptune 

 
It will take well over 10 years to get to Neptune , as it 

is the farthest planet . 
 سنوات ، حٌث أن نبتون هو 36أكثر من  نبتونسٌستغرق الوصول إلى 

 األبعد كبالكو
we can‟t actually see Neptune with the naked eye 

because it is so far from earth . 
 7 ال ٌمكننا فً الوالع رإٌة نبتون بالعٌن المجردة ألنه بعٌد جًدا عن األرض

but if you look through binoculars, it will look like a 
star . 
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 7 مثل نجمة الكوكب بدوٌ، فسولكن إذا نظرت من خالل منظار 

PlutoFacts about  

 حمائك عن بلوتو
 

 

The Dwarf Planet Pluto 

 الكوكب المزم بلوتو
Pluto is a dwarf planet in the outer part of our solar 

system . 
 بلوتو كوكب لزم فً الجزء الخارجً من نظامنا الشمس7ً

It is the second dwarf planet that‟s closest to the sun  
 7 الكوكب المزم الثانً األلرب للشمسوهو  

The dwarf planet Pluto formed about 4.6 billion years 
ago . 

 7 ملٌار سنة 170تشكل الكوكب المزم بلوتو منذ حوالً 
The dwarf planet Pluto was discovered on February 

18
th

 , 1930 . 
 35267فبراٌر  30بلوتو فً  تم اكتشاف الكوكب المزم

Prior to 2006, Pluto was the ninth most distance 
planet the from Sun . 
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 7 هو تاسع كوكب ٌبعد عن الشمسٌعتبر ، كان بلوتو  3660لبل عام 

 
 صورة لألخادٌد المتجمدة فً المطب الشمالً لبلوتو

 

Pluto is only 16.5% the size of Earth .  
 7 ٪ فمط من حجم األرض3075بلوتو  ٌبلغ حجم

The radius of Pluto is 738 miles 
 7 مٌال 20.نصف لطر بلوتو ٌبلغ 

Due to its enormous orbit, Pluto takes 248 years to 
go once around the sun . 

للدوران حول من سنٌن األرض عاًما  310بسبب مداره الهائل ، ٌستغرق بلوتو 
 7 الشمس مرة واحدة

Therefore, since its discovery in 1930, Pluto has not 
made even a single orbit around the sun . 

  .  بلوتو مدار واحد حول الشمس كمل، لم ٌ 3526لذلن ، منذ اكتشافه فً عام 
Pluto is in a region of the solar system called the 

Kuiper belt . 
 7 رباٌن النظام الشمسً تسمى حزام كٌمع بلوتو فً منطمة م

This region contains thousands of icy and rocky 
objects orbiting the sun. 



 58 

تحتوي هذه المنطمة على آالف األجسام الجلٌدٌة والصخرٌة التً تدور حول 
 الشمس7

Lying beyond the orbit of Neptune, the Kuiper belt is 
sometimes referred to as the “third zone . 

 ٌبر خارج مدار نبتون ، وٌُشار إلٌه أحٌانًا باسم "المنطمة الثالثة"7اٌمع حزام ك
Pluto has five known moons . 

  .لدى بلوتو خمسة ألمار معروفة

 
 صورة توضح ألمار كوكب بلوتو

Charon (Pluto I) is the largest moon orbiting Pluto. 
 ول( هو أكبر لمر ٌدور حول بلوتو7شارون )بلوتو األ

Nix (Pluto II) is the third largest moon orbiting Pluto . 
 7 ( هو ثالث أكبر لمر ٌدور حول بلوتو3نٌكس )بلوتو 

Hydra (Pluto III) is the farthest moon orbiting Pluto . 
 7 هٌدرا )بلوتو الثالث( هو أبعد لمر ٌدور حول بلوتو

Due to the distance from the Sun, thin atmosphere 
and cold temperatures, it is unlikely life could have 

evolved on Pluto .  
 المنخفضةدرجات الحرارة  الرلٌك و الغالف الجويبسبب البعد عن الشمس و

 7 حٌاة على بلوتوهنان فمن غٌر المرجح أن تكون 
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 صورة لسطح بلوتو تظهر الحفر

 

The surface-atmosphere of Pluto is as low as - 270 
degrees Celsius . 

 درجة مئوٌة 7 -3.6الغالف الجوي السطحً لبلوتو إلى  درجة حرارة صلت
Pluto is tiny compared to most other planets in the 

solar system except Mercury. 
ى فً النظام الشمسً باستثناء لوتو صغٌر جًدا ممارنة بمعظم الكواكب األخرب

 7 عطارد
 It has a rocky surface made of ice and other gasses 

 7 سطح صخري مصنوع من الجلٌد والغازات األخرى له
 

Pluto has a rusty tint resembling Mars . 
   .بلوتو له صبغة صدئة تشبه المرٌخ

Pluto, contrary to the giant icy planet it was 
expected to be, turned out to have many features 
such as mountains, ice caps and rocky surfaces 

similar to Earth . 
بلوتو ، على عكس الكوكب الجلٌدي العمالق الذي كان متولعا أن ٌكون علٌه إن 
األسطح الجلٌدٌة و الممماتضح أنه ٌتمتع بالعدٌد من المٌزات مثل الجبال وفمد ، 

 7 الصخرٌة المشابهة لألرض
Studies indicate that a few mountains contain a 
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layer of frozen gases, such as Methane . 
تشٌر الدراسات إلى أن بعض الجبال تحتوي على طبمة من الغازات المجمدة مثل 

 7  المٌثان
The distance between Pluto and Sun is  5.9 billion 

kilometers . 
 7 ملٌار كٌلومتر 575المسافة بٌن بلوتو والشمس تبلغ 

The speed of the light is 299,792 kilometers per 
second 

 كٌلومتًرا فً الثانٌة7 53.،355 هً سرعة الضوء
While it takes approximately 8.3 minutes for 

the sunlight to reach Earth, it takes 5.5 hours to get 
to Pluto . 

دلٌمة لضوء الشمس للوصول إلى  072بٌنما ٌستغرق األمر ما ٌمرب من 
 األرض

  7 ساعة للوصول لبلوتو 575 ضوء الشمس ٌستغرق
The tiny sizes of Pluto and its moons make it difficult 

to spot them from Earth without specialized 
equipment.  

 رة لبلوتو وألماره من الصعب رصدها من األرضتجعل األحجام الصغٌ
 7 بدون معدات متخصصة

Due to the  Pluto‟s distance from  the Sun , the 
intensity of sunlight is feeble on Pluto‟s surface 

 سطح نظًرا لبعد بلوتو عن الشمس ، فإن شدة ضوء الشمس تكون ضعٌفة على
 7 بلوتو 

a single 
day on Pluto is equivalent to 6.3 days on Earth 

 7 أٌام على األرض 072على بلوتو ٌعادل  الواحد الٌوم
Contrary to popular belief, the orbits of Pluto and 

Neptune do not intersect . 
 7 خالفًا لالعتماد الشائع ، ال ٌتماطع مداري بلوتو ونبتون

Due to the lesser gravity on Pluto, we would weigh 
much less on Pluto than on Earth . 
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 بسبب الجاذبٌة األلل على بلوتو ، سنكون ألل وزنًا على بلوتو منه على كوكب 
 7 رضألأ

Most solar system planets orbit the Sun in an almost 
circular path with the Sun at the center. 

 حول الشمس فً مسار دائري تمرٌبًا تدور معظم كواكب النظام الشمسً
 7 الشمس فً المركز و تكون

However, Pluto‟s orbit is elliptical and tilted. 
  7 ومع ذلن ، فإن مدار بلوتو بٌضاوي الشكل ومائل

Due to its rotation, Pluto‟s distance to the Sun is 
lesser than Neptune‟s . 

 7 تو إلى الشمس ألل من مسافة نبتونمسافة بلو و نتٌجة لذلن فان
The International Astronomical Union (IAU), a 

worldwide organization of astronomers reclassified 
Pluto as a dwarf planet . 

 منظمة عالمٌة لعلماء الفلن ،و هً ( IAUاالتحاد الفلكً الدولً )
 7 إعادة تصنٌف بلوتو ككوكب لزم

this organization  defines a planet as a celestial body 
that has the following qualities . 

 : جرم سماوي له الصفات التالٌة هتعرف هذه المنظمة الكوكب بؤن
It should orbit the Sun * 

 حول الشمس الكوكب ٌجب أن ٌدور
* It must have enough gravity to force it into a 

spherical shape . 
 7 ٌجب أن ٌكون لدٌه ما ٌكفً من الجاذبٌة إلجباره على اتخاذ شكاًل كروًٌا
* It must be large enough to allow its gravity to 

dislodge other objects of the same size from its orbit 
around the Sun . 

رى بنفس ضخًما بما ٌسمح لجاذبٌته من إبعاد أي أجسام أخ ٌكون ٌجب أن
 7 حجمه من مداره حول الشمس

Pluto does not satisfy the third criterion 
 7 المعٌار الثالث ٌحمكبلوتو ال 

Of all the discovered dwarf planets, Pluto is  
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the second closest to the sun . 
 من بٌن جمٌع الكواكب المزمة المكتشفة ، ٌعد بلوتو ثانً ألرب الكواكب إلى

  7 الشمس
The first is Ceres, a 945km wide dwarf planet that 

orbits in the asteroid belt . 
كٌلومتًرا وٌدور حول  515األول هو سٌرٌس ، وهو كوكب لزم ٌبلغ عرضه 

 حزام الكوٌكبات7

 
 الكواكب المزمة المكتشفةصورة توضح 

 Some of the other dwarf planets include Eris , 
Makemake , Haumea, Triton, etc 

 ترٌتونو  ماكٌماكً وهومٌا إٌرٌس وبعض الكواكب المزمة األخرى تشمل 
 7غٌرها و

Eris, Makemake and Haumea are dwarf planets 
located 

behind Pluto, in areas of the solar system known as 
Kuiper Belt . 

تمع خلف بلوتو فً مناطك النظام   مةماكٌماكً وهومٌا هً كواكب لز إٌرٌس و
 كابٌر 7 حزام الشمسً المعروف باسم

They are known as dwarf planets likewise Ceres 
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and Pluto, but unlike these two have not been seen 
in 

sufficient detail to show that completely fit the 
definition of planets . 

 كواكب المزمة مثل سٌرٌس وبلوتو ، لكن بخالف هذٌنهم معروفون بال
ومعرفة هل بشكل جٌد  لتعرف علٌهالثنٌن فً تفاصٌل كافٌة اللم ٌتم رإٌة ا

 7 ٌصح تسمٌتها بالكواكب
Eris has a mass larger than Pluto  

 كتلة إٌرٌس أكبر من كتلة بلوتو7
 

Facts about Ceres 

 سٌرٌس عنحمائك 
 

Ceres is a dwarf planet which is smallest in size with 
a diameter of 950 kilometers . 

 7 كٌلومتًرا 556كوكب لزم أصغر حجًما وٌبلغ لطره  هو سٌرٌس
It's the smallest of the known dwarf planets and the 
only one with no moon. Also, it has no ring system. 

  و لمر طبٌعً لهوالوحٌد الذي ال ٌوجد  معروفةنه أصغر الكواكب المزمة الا
 7 حلمًنظام  لٌس لدٌه

It is located in the asteroid belt, between Mars and 
Jupiter . 

 ٌمع فً حزام الكوٌكبات ، بٌن المرٌخ والمشتري7
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 صورة توضح حزام الكوٌكبات

 

It is the only dwarf planet which lies in the inner 
solar system . 

 7 إنه الكوكب المزم الوحٌد الذي ٌمع فً النظام الشمسً الداخلً
Ceres is the closest dwarf planet to the Sun 

 7 شمس سٌرٌس هو األلرب كوكب لزم الى
It was first spotted on Jan. 1, 1801 by Sicilian 

astronomer Giuseppe Piazzi. Initially it was called a 
planet. 

بواسطة عالم الفلن الصملً جوزٌبً  3063ٌناٌر  3تم رصده ألول مرة فً 
 كان ٌطلك علٌه كوكب فً البداٌةبٌازي 

but later demoted to an asteroid . 
 7 ولكن فٌما بعد تم تخفٌض رتبته إلى كوٌكب

 In 2006, its status changed again and it was 
categorized as a dwarf planet 

 7 مرة أخرى وُصنف على أنه كوكب لزم ، تغٌر وضعه 3660فً عام 
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 صورة لكوكب سٌرٌس

This dwarf planet is believed to have a rocky core 
with an icy inner mantle that is 100 kilometers thick 

 بسمن ٌُعتمد أن هذا الكوكب المزم له للب صخري بغطاء داخلً جلٌدي
 متر7كٌلو 366

Scientists have calculated that this ice mantle may 
contain as much as 200 million cubic km of water 

that‟s more fresh water than can be found on planet 
Earth . 

 366لمد حسب العلماء أن هذا الغطاء الجلٌدي لد ٌحتوي على ما ٌصل إلى 
وهً مٌاه عذبة أكثر مما ٌمكن العثور علٌه  -مٌاه ملٌون كٌلومتر مكعب من ال

 7 على كوكب األرض
Ceres is responsible for approximately one third of 

the mass of the entire asteroid belt because Ceres is 
the largest object in the asteroid belt between Mars 

and Jupiter . 
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مرب من ثلث كتلة حزام الكوٌكبات بؤكمله ألن سٌرٌس سٌرٌس مسإول عن ما ٌ
 7 بٌن المرٌخ والمشتري الذي ٌمع هو أكبر جسم فً حزام الكوٌكبات

 

 
 صورة توضح حزام الكوٌكبات

************** 

 ما هو حزام الكوٌكبات
زام الكوٌكبات هو لرص نجمً دوار ٌمع فً منطمة تمع بٌن كوكبً المرٌخ ح

ً هذه المنطمة كمٌة هائلة من الكوٌكبات الصغٌرة التً والمشتري، وتدور ف
 7 تتكون فً األساس من الصخور وبعض المعادن

************* 
Ceres is too dim to be seen with the naked eye. 

 7 معتم جًدا بحٌث ال ٌمكن رإٌته بالعٌن المجردة سٌرٌس
The viewer must have exceptional 

eyesight under the right conditions to see it 
استثنائٌة فً ظل ظروف المناسبة بصر  ٌجب أن ٌكون لدى المشاهد حالة  

 لرإٌته
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The presence of water ice on this dwarf planet has 
led scientists to speculate that life may exist there . 

 باحتمالماء إلى التكهن دفع وجود الجلٌد المائً على هذا الكوكب المزم العل
 7 د الحٌاة هنانووج

It is believed that its surface of is made of a mixture 
of water ice, carbonates and clays . 

 7 ٌُعتمد أن سطحه مصنوع من خلٌط من جلٌد الماء والكربونات و الطٌن
It completes one orbit in 4.6 Earth years and 

completes a full rotation every nine hours and four 
minutes. 

ٌكمل دورة كاملة كل تسع ساعات  و أرضٌةسنوات  170ٌكمل مداراً واحداً فً 
 7 وأربع دلائك

Ceres has one of the shortest days in the solar 
system after the dwarf planet Haumea. 

بعد الكوكب  المجموعة الشمسٌة مسٌرٌس لدٌه واحد من ألصر األٌام فً نظا
 7 المزم هاومٌا

 

 
 صورة توضح الكوٌكبات التً ٌطلك علٌها الكواكب األلزام
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It has a mysterious white spot which can be seen in 
photos taken by both the Hubble Telescope and the 

Dawn spacecraft . 
تها فً الصور الملتمطة بواسطة كل حتوي على بمعة بٌضاء غامضة ٌمكن رإٌٌ

 تلسكوب هابل ومركبة داون الفضائٌة7 من
It is also home to a conical mountain named as 

Ahuna Mons . 
  Ahuna Mons 7موطن لجبل مخروطً ٌسمى  كما أنه

 
 

Ceres has nearly three times the distance of the 
Earth to the Sun. 

  7 رٌس ثالثة أضعاف المسافة بٌن األرض والشمستبلغ مسافة سٌ
With that distance, it takes roughly 22 minutes for 

sunlight to reach its surface . 
 7 دلٌمة للوصول إلى سطحه 33بهذه المسافة ، ٌستغرق ضوء الشمس 

Ceres is different from other dwarf planets because 
of its location. 

 ٌختلف سٌرٌس عن الكواكب المزمة األخرى بسبب مولعه7 
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While Pluto, Eris , Makemake , and Haumea are all in 
the Kuiper Belt, past the orbit of Neptune Ceres is in 

the asteroid belt. 
ٌبر ، بعد ابٌنما ٌمع كل من بلوتو ، وإٌرٌس ، وماكٌماكً ، وهومٌا فً حزام ك

 7 حزام الكوٌكبات سٌرٌس فً ٌمع توننب مدار
This makes it the only dwarf planet located in the 

inner solar system . 
 7 هذا ٌجعله الكوكب المزم الوحٌد الموجود فً النظام الشمسً الداخلً

Ceres also has interesting features such as bright 
spots, craters, and cryovolcano features . 

مثٌرة لالهتمام مثل النماط المضٌئة  ،  مواصفاتأًٌضا على  سٌرٌسٌحتوي 
 ة 7ن الباردٌكاوالحفر ، و البر

This dwarf planet has an atmosphere but it is very 
thin 

 هذا الكوكب المزم له غالف جوي لكنه رلٌك جًدا7
Ceres has low gravity just like Mars and the Moon. 

 7 سٌرٌس جاذبٌة منخفضة تماًما مثل المرٌخ والممر لنتمٌ
Ceres gravitational pull is 0.028 times that of Earth 

 األرض 7من جاذبٌة  0.028 بلغ لوة جاذبٌة سٌرٌست
The temperature on Ceres changes during daytime 

from about -100°F to night time temperatures of 
 -225° F . 

درجة  366-غٌر درجة الحرارة فً سٌرٌس خالل النهار من حوالً تت
 7 درجة فهرنهاٌت 335-فهرنهاٌت ، إلى درجات حرارة أثناء اللٌل من 

Facts about Haumea 
 هاومٌا عنحمائك 

 

Haumea is the third closest dwarf planet to the Sun 
with a distance of 43 astronomical units . 

 وحدات فلكٌة7 12 هاومٌا هو ثالث ألرب كوكب لزم للشمس بمسافة
It takes 285 Earth years to make one trip around the  

Sun . 
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 7 حول الشمس ةواحد رحلةسنة أرضٌة إلكمال  305ٌستغرق األمر 
Haumea was discovered back in 2005, which was the 
same years that astronomers discovered the dwarf 

planet Eris 
التً اكتشف فٌها الفلكٌون  و هً نفس السنوات 3665تم اكتشاف هاومٌا سنة 

 كوكب اٌرٌس 7
It spins on its axis once every 3.9 hours . 

That is mean One day on Haumea only lasts 3.9 
Earth hours, due to the fact it is one of the fastest 

rotating objects in our solar system  
 هاومٌاهذا ٌعنً أن ٌوًما ما على  7 ساعة 275ٌدور حول محوره مرة كل 

ساعة أرضٌة ، نظًرا لحمٌمة أنه أحد أسرع األجسام  275ال ٌستغرق سوى  
 7   الدوارة فً نظامنا الشمسً

 
 هاومٌاصورة لكوكب 

Haumea‟s “day” is one of the shortest in the solar 
system . 

 7 األٌام فً النظام الشمسً احد الصر هوهاومٌا ٌوم 
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It resides in the Kuiper belt and is roughly the same 
size as Pluto. 

 . ٌبر وٌبلغ حجمه تمرٌبًا نفس حجم بلوتواٌتواجد فً حزام ك
It originated from a collision which makes it one of 

the densest dwarf planets discovered to date 
 7 حتى اآلن المكتشفة نشؤ من اصطدام جعله أحد أكثر الكواكب المزمة كثافة

It is believed to have been created about 4.5 billion 
years ago, approximately the same time as the Sun . 

 7 سنة ، تمرٌبًا نفس ولت الشمسملٌار  175ٌُعتمد أنه تم إنشاإه منذ حوالً 
It has two small moons orbiting it. They are named 

as Hi‟iaka and Namaka . 
 ماكاانو  هٌاكاله لمرٌن صغٌرٌن ٌدوران حوله تم تسمٌتهم باسم 

 
 اٌمكوكب هاو أللمارصورة 

 

Haumea‟s moons are though to be the result of a 
collision from a large object with the the dwarf 

planet 
billions of years ago . 
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 ألمار هاومٌا كانت نتٌجة تصادم من جسم كبٌر مع الكوكب المزم 
 7 منذ بالٌٌن السنٌن

Namaka orbits in an elliptical pattern around 
Haumea in 18 days . 

  . ٌوًما 30فً  هاومٌادور ناماكا فً نمط بٌضاوي حول ٌ
and Hi‟iaka has a circular orbit around Haumea that 

takes 49 days. 
 ٌوًما7 15 ذلن ٌستغرقومدار دائري حول هٌومٌا فً  هٌاكا و ٌدور 

 It‟s believed that both moons are made of almost 
pure water-ice which mayhave originated from 

Haumea 
مصنوعان من جلٌد مائً نمً تمرٌبًا والذي لد ٌكون نشؤ ٌُعتمد أن كال الممرٌن 

 هاومٌا 7من 
Haumea has a very elongated shape and its diameter 

measures 1,960 kilometers at its longest . 
 طوال 7 كٌلومتًرا 3506 ه شكل ممدود للغاٌة وٌبلغ لطرهلهاومٌا 

Haumea takes on more of an egg shape . 
 7 هاومٌا له شكل اشبه بشكل البٌضة

the speed of the spinning turned Haumea into its 
unusual elongated shape . 

 7 غٌر المعتادالشكله الممدود  فً تكوٌن هاومٌاسرعة دوران  سببتت
It is the third brightest object in the Kuiper Belt after 

Pluto and Makemake . 
 7 ٌبر بعد بلوتو وماكٌماكًاث ألمع جسم فً حزام كنه ثالا

therefore scientists think that Haumea is made up of 
rock that has an outer coating of crystalline ice . 

مكون من صخور لها طبمة خارجٌة من الجلٌد  هاومٌاذلن ٌعتمد العلماء أن ل
 7 البلوري

On a clear night with a good quality telescope, it is 
possible to see Haumea in the night sky . 

 فً سماء اللٌل هاومٌافً لٌلة صافٌة مع تلسكوب جٌد الجودة من الممكن رإٌة 
7 
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It has been concluded by scientists that most of 
Haumea‟s interior is rocky and it is covered by a thin 

icy shell. 
 صخرٌة وهً كذلن هاومٌاخلص العلماء إلى أن معظم األجزاء الداخلٌة من 

 7 مغطاة بمشرة جلٌدٌة رلٌمة
Haumea is actually very cold. It‟s colder than -240 
degrees, which means that it‟s probably frozen on 

the outside . 
، مما ٌعنً أنه من  ةدرج 316 -أبرد من  إنهبارد جدا فً الوالع7 هاومٌا 

 7 المحتمل أن ٌكون متجمًدا من الخارج
They have found a dark red spot on Haumea‟s 

surface that is made up of organic compounds and 
minerals . 

 تتكون من مركبات عضوٌة  هاومٌالد وجدوا بمعة حمراء داكنة على سطح 
 7 معادن و

Haumea has rings and The rings around it are 
thought to have resulted in the same collision that 

created the two moons . 
نفس االصطدام  من نتجتحلمات وٌعتمد أن الحلمات المحٌطة به لد هاومٌا لدٌه 

 7 الذي تسبب فً تكوٌن الممرٌن
When the collision occurred it released material from 

the surface that spun into orbit  . 
 مدار نفس تدور فً و اخذت مادة من السطح تطلمنعندما ولع االصطدام ، أ

 7 الكوكب
Part of the material was closer to the dwarf planet 

and became the ring . 
 7 إلى الكوكب المزم حلمة لربألأجزء من المادة  فؤصبحت

 while material that was farther away grouped 
together to become the two moons . 

 7 معًا لتشكل لمرٌن تفً حٌن أن المواد التً كانت بعٌدة تجمع
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Scientists know very little about the atmosphere of 
Haumea Researchers don‟t think that Haumea has a 

magnetosphere . 
 7الغالف الجوي لكوٌكب هاومٌا الملٌل جًدا عن   ٌعرف العلماء سوىال

 7 غالف مغناطٌسً ال ٌعتمد الباحثون أن هاومٌا بهو 
Haumea doesn‟t have any of the qualifications 

required to harbor life as we know it.  
It‟s surface is extremely cold and frozen. 

 الن الحٌاة كما نعرفها لوجودطلوبة أي من المإهالت الم هاومٌاٌس لدى ل
 7 بارد للغاٌة ومتجمد سطحه

There haven‟t been any space missions sent to 
Haumea . 

 هاومٌا 7فضائٌة إلى  رحالتم ٌتم إرسال أي ل
 All information and data that scientists have is 

based on ground-based telescope observations from 
around the world . 

ماء إلى مالحظات تستند جمٌع المعلومات والبٌانات التً ٌمتلكها العل و
 7 من جمٌع أنحاء العالم التلسكوب األرضً

 

Facts about Makemake 
 ًماكٌماك عنحمائك 

dwarf planet Makemake was discovered on March 
31, 2005 

 3665مارس  23فً  ًكماٌاكمتم اكتشاف الكوكب المزم 
It is large and bright enough to be studied by a high-

end amateur telescope 
 إنه كبٌر ومشرق بدرجة كافٌة لٌتم دراسته بواسطة تلسكوب هواة متطور

Makemake spins on its axis once every 22.5 hours, 
that is mean A full day on Makemake is only 22.5 

hours, which is 1.5 hours less than a day on earth 
 و هذا ٌعنً إن الٌوم ساعة 3375على محوره مرة كل  ماكٌماكًٌدور 
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و نصف ساعة و ذلن الل من الٌوم  33الواحد على كوٌكب ماكٌماكً ٌستغرق 
 7 على كوكب األرض بساعة و نصف

This dwarf planet is the second brightest known 
object in the outer Solar System . 

 7 هذا الكوكب المزم هو ثانً ألمع كائن معروف فً النظام الشمسً الخارجً
 

 
 ًماكٌماك المزم كوكبلصورة ل

It has an average surface temperature -239°C.This is 
because of its huge distance from the Sun . 

درجة مئوٌة ، وذلن بسبب بُعده الكبٌر  325- درجة حرارة سطحهٌبلغ متوسط 
 7 عن الشمس

The extremely low surface temperature means that it 
is covered with methane , ethane , and possibly 

nitrogen ices . 
تعنً درجة حرارة السطح المنخفضة للغاٌة أنه مغطى بالمٌثان واإلٌثان وربما 

 7 جلٌد النٌتروجٌن
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Makemake appears to be made mainly of ice and 
rock. 

 7 روصخال و جلٌدالمصنوع بشكل أساسً من  ًماكٌماكأن  ٌبدو
It is one of 3 dwarf planets found inside the Kuiper 

Belt  
 7إنه أحد الكواكب المزمة الثالثة الموجودة داخل حزام كاٌبر 

 

 
 و لمره الذي ٌشٌر السهم الٌه فً الصوره كًاكٌماالكوكب المزم مصورة توضح 

 

it takes for the light from Makemake to reach Earth 
More than 7 hours . 

 7 ساعات .للوصول إلى األرض أكثر من  ماكٌماكًٌستغرق الضوء من 
it 

takes sunlight 6 hours and 20 minutes to 
travel from the Sun to Makemake 

 ماكٌماكً لسفر من الشمس إلى لدلٌمة  36ساعات و  0وء الشمس ٌستغرق ض
In 2016, it was discovered that Makemake has  

a small moon. 
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 Makemake's moon does not yet have a name Its 
orbital period around Makemake is more than 12 

days . 
 اسم بعد ماكً و لكن لم ٌعطى لهلماكٌ  ، تم اكتشاف لمر صغٌر 3630ً عام ف

 ٌوم 7 33وٌستغرق هذا الممر فً دورته حول كوٌكب ماكٌماكً اكثر من 
 

 
 ماكٌماكً الكوكب المزم صورة توضح لمر

 

Makemake is very similar in appearance to Pluto, but 
it is much more redder. This dwarf planet has an 

atmosphere composed out of methane and nitrogen  
ماكً فً مظهره بلوتو ، لكنه أكثر احمراًرا7 هذا الكوكب المزم له ٌٌشبه ماك

 7 غالف جوي مكون من غاز المٌثان والنٌتروجٌن
Makemake approximately 66% of the size of Pluto . 

  7 ٪ من حجم بلوتو00ما ٌمرب من ٌبلغ حجم ماكٌماكً 
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One year on Makemake is the equivalent of 306 
Earth years. This is how long it takes for Makemake 

to orbit around the Sun once . 
سنة أرضٌة7 هذا هو الولت الذي  260تعادل  ماكٌماكًسنة واحدة على 

 7 ٌستغرله ماكٌماكً للدوران حول الشمس مرة واحدة
 

 
 

 كًماكٌما الكوكب المزمصورة لسطح 
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Facts about Eris 
 اٌرٌس عنحمائك 

 
Eris is the second largest dwarf planet after Pluto . 

 7 ثانً أكبر كوكب لزم بعد بلوتو اٌرٌس هو
Once it was considered as the tenth planet of the 

solar system . 
 فً المجموعة الشمسٌة 7الكوكب العاشر  وكان ٌعتبر

but it was demoted to a dwarf planet 
by International Astronomical Union. 

 7 ولكن تم تخفٌضه إلى كوكب لزم من لبل االتحاد الفلكً الدولً
It is the furthest dwarf planet from the Sun with a 

distance of 9.7 billion miles . 
 7 ملٌار مٌل .57إنه أبعد كوكب لزم عن الشمس بمسافة 

 
  ٌعتمد أن أٌرٌس له سطح صخري مثل بلوتو7

It takes 560.9 Earth years to orbit the Sun . 
 7 حول الشمس هدورانلٌكمل اٌرٌس سنة أرضٌة  50675ٌستغرق األمر 

This dwarf planet has an extremely cold surface area 
of -231°C so it seems very unlikely that life could 

exist there. 
  323-درجات الحرارة على سطح هذا الكوكب المزم منخفضة جدا تصل إلى 

 7 لذلن ٌبدو من غٌر المحتمل أن توجد حٌاة هنان  درجة مئوٌة
It would take around 13 hours for light to travel to us 

from Eris . 
 7 ٌسإلٌنا من إٌر وصولساعة لل 32سٌستغرق الضوء حوالً 

Eris has only one moon called Dysnomia that orbits 
the dwarf planet every 16 days.  

 61كم  يدور حول انكوكب انقزم دٌسنومٌالدى إٌرٌس لمر واحد فمط ٌسمى 

 7يوًما
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7
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 ٌسار فً ال دٌسنومٌا  لمرة و وسطفً ال رٌسٌصورة  لكوكب ا

Eris is believed to have a rocky surface like Pluto. 
It is the most massive of all five dwarf planets 

 7 إنه أضخم الكواكب المزمة الخمسة
 

 
 صورة توضح الكوكب المزم اٌرٌس

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7
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It has a diameter of 1,451 miles. When it was first 
discovered, it shone so brightly that it was assumed 

to be larger than Pluto. 
لذلن  تشافه ألول مرة ، كان ٌتؤلك بشدةعندما تم اكو مٌال 3،153 ٌبلغ لطره

 انه اكبر من بلوتو 7 فترضا
Eris rotates once in every 25 hours. A day on Eris is 

slightly lengthier than the Earth. 
الٌوم  ٌوم على إٌرٌس أطول للٌالً منال و ساعة 35ٌدور إٌرٌس مرة واحدة كل 

 7 األرض على
Researchers gave a conclusion that Eris is a 

spherical rocky body covered in a thin mantle of ice . 
توصل الباحثون إلى استنتاج مفاده أن إٌرٌس عبارة عن جسم صخري كروي 

 7 من الجلٌد رلٌكبغطاء مغطى 
Its surface is extremely reflective as it bounces 

almost 96% of light back that strikes it . 
السالط على ٪ من الضوء 50سطحه عاكس للغاٌة حٌث ٌرتد ما ٌمرب من 

 سطحه7
This surface is believed to be composed of a 
nitrogen-rich ice mixed with frozen methane . 

  المتجمد المٌثانب ٌُعتمد أن هذا السطح ٌتكون من جلٌد غنً بالنٌتروجٌن ممزوج
This dwarf planet is about 4.5 billion years old . 

 7 ملٌار سنة 175ٌبلغ عمر هذا الكوكب المزم 
Eris is located beyond the Kuiper Belt in a region of 

space known as the scattered disc . 
 ٌمع إٌرٌس خلف حزام كاٌبر فً منطمة من الفضاء تُعرف باسم المرص المبعثر

 أو المتفرق
  هو لرص نجمً دوار بعٌد فً النظام الشمسً ملًء بؤجساملمبعثر المرص ا  

 7 جلٌدٌة صغٌرة مبعثرة
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The Kuiper Belt is home to three recognized dwarf 
planets: Pluto, Haumea and Makemake . 

 7 ٌعد حزام كاٌبر موطنًا لثالثة كواكب لزمة معروفة: بلوتو ، هاومٌا وماكٌمان
Eris is the second 

largest dwarf planet (a very close second to Pluto) 
 إٌرٌس هو ثانً أكبر كوكب لزم )فً المرتبة الثانٌة بعد بلوتو(7

The order of the dwarf planets to the Sun outwards 
is Ceres Pluto Haumea, Makemake and then Eris 

being the furthest from the Sun . 
 ٌب الكواكب المزمة بالنسبة للشمس إلى الخارج هو سٌرٌس ،ترت

 7 ، كونها األبعد عن الشمس اٌرٌسثم  ًماكٌماك هاومٌا و بلوتو
Moon‟s orbits planets and the planets orbit the Sun . 

 7 ٌدور الممر حول الكواكب والكواكب تدور حول الشمس
The gravity of the Sun keeps all the planets in their 
orbit, just like the planets gravity keeps moons in 

their orbit . 
تحافظ جاذبٌة الشمس على جمٌع الكواكب فً مدارها ، تماًما كما تحافظ جاذبٌة 

  7 على األلمار فً مدارهاالكواكب 
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Gravity is the invisible pulling force that works in 
space. Earth‟s gravity is what keeps us on the 

ground Gravity exists everywhere in the Universe 
الجاذبٌة هً لوة السحب غٌر المرئٌة التً تعمل فً الفضاء7 جاذبٌة األرض 

 7 كونال هً ما ٌبمٌنا على األرض7 الجاذبٌة موجودة فً كل مكان فً
We would weigh twelve times less on Eris than we 

do on Earth . 
 7 من وزننا على األرض على اٌرٌس ألل مرة 33نزن سوف 

 

iesFacts about Galax 
 حمائك عن المجرات

 
galaxies are huge collections of matter, possibly 

dark matter dust , gases and stars that are all bound 
together by gravity . 

 ، ربما وادن المالمجرات هً مجموعات ضخمة م
   جاذبٌةبواسطة الوكلها مرتبطة معًا  النجوم والغبار والغازات و المظلمة وادالم

All of these things are required to create planets 
planets that also make up all galaxies 

التً تشكل أًٌضا جمٌع  هً الكواكب و الكواكب لتكوٌنمطلوبة  الموادكل هذه 
 7 جراتالم

The idea of galaxies is almost too much for us to 
comprehend, especially because scientists are 
finding thousands of them out in the universe . 

تكاد تكون فكرة المجرات أكثر من أن نفهمها ، خاصة وأن العلماء ٌجدون 
 7 اآلالف منها فً الكون

To give you an idea of the incredible size: we live in 
the Milky Way galaxy and our sun is only one of 

around 100-400 billion stars in our galaxy . 
درب التبانة : نحن نعٌش فً مجرة للمجرة إلعطائن فكرة عن الحجم المذهل

 نا7ملٌار نجم فً مجرت 166-366وشمسنا لٌست سوى واحدة من حوالً 
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Galaxies are in constant motion and their shape can 
be influenced by their neighbor galaxies and they 

can even slam into them in a collision creating 
entirely new galaxies . 

المجرات فً حركة مستمرة وٌمكن أن ٌتؤثر شكلها بالمجرات المجاورة لها 
 7 مما ٌخلك مجرات جدٌدة تماًما بعنفأن تصطدم بها وٌمكنها حتى 

Almost all of the larger galaxies have a 
supermassive black hole at the center, and planetary 

scientists think that black holes may have 
something to do with the formation of a galaxy 

رة تمرٌبًا على ثمب أسود هائل فً المركز ، وٌعتمد تحتوي جمٌع المجرات الكبٌ
 7 علماء الكواكب أن الثموب السوداء لد ٌكون لها عاللة بتكوٌن المجرة

Our Milky Way galaxy has a supermassive black 
hole that has been named “Sagittarius A*,”  

and it has the mass of 4 million suns . 
 درب التبانة على ثمب أسود هائل أطلك علٌه اسم تحتوي مجرتنا

 س7وشمال من مالٌٌن 1*" ، وتبلغ كتلته  A"الموس  
A study in 2016 resulted in an estimate that the 

observable universe has 2 trillion galaxies! 
 That would be 2 million million As scientists 
continue the exploration into ours and other 

galaxies, they are finding that some are very much 
like our Milky Way galaxy, and some are completely 

different . 
ترٌلٌون مجرة  3عن تمدٌر أن الكون المرئً به  3630أسفرت دراسة فً عام 

اف مجرتنا ملٌونً ملٌون بٌنما ٌواصل العلماء استكش ٌعنً سٌكون ذلن
ومجرات أخرى ، وجدوا أن بعضها ٌشبه إلى حد كبٌر مجرتنا درب التبانة ، 

 وبعضها مختلف تماًما7
There are many different types of galaxies , and 

many different shapes and sizes of these galaxies. 
These are all weird and wonderful places , with most 

of them yet to be discovered . 
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هنان العدٌد من أنواع المجرات المختلفة ، والعدٌد من األشكال واألحجام 
7 هذه كلها أماكن غرٌبة ورائعة ، ولم ٌتم اكتشاف  المختلفة لهذه المجرات

 7 معظمها بعد

 
 7 ملٌار مجرة فً الكون المرئً 356ٌوجد أكثر من 

 
The shapes and sizes of galaxies are different. There 

are many different types and shapes of galaxies . 
The sizes of galaxies range from a few thousand 
light years across, which would be a small dwarf 
galaxy, to the biggest of about 300 thousand light 

years across . 
هنان العدٌد من أنواع وأشكال ف7 ها وأحجام هاالأشك فً المجرات تختلف

7 تتراوح أحجام المجرات من بضعة آالف من السنٌن  المجرات المختلفة
 عمرهاٌبلغ  و التً لزمة صغٌرة ، إلى أكبرهاالضوئٌة ، والتً ستكون مجرة 

 7 ألف سنة ضوئٌة 266حوالً 
Elliptical Galaxies 

Are ball or oval shape galaxies that are not very 
bright or colorful . 

 المجرات البٌضاوٌة:
 7 هً مجرات كروٌة أو بٌضاوٌة الشكل لٌست مشرلة جًدا أو ملونة
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 صورة للمجرة البٌضاوٌة

 

Spiral Galaxies 
Are disc shaped galaxies with spiral arms . 

 المجرات الحلزونٌة:
 بٌة7هً مجرات لرصٌة الشكل وذات أذرع لول

 
 المجرة الحلزونٌة
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Irregular Galaxies 
Are galaxies that have no regular shape or form. 

These are small galaxies that contain newly formed 
Stars . 

 المجرات غٌر المنتظمة:
تحتوي  و مجرات صغٌرةالهذه  و أو شكل منتظم تركٌبهً مجرات لٌس لها 

 و التكوٌن 7 ءتشاة االنحدٌث على نجوم

 
 منتظمةصورة لمجرة غٌر 

 

lenticular galaxy has a bright bulge in the center and 
is surrounded by a disk-like structure . 

لها انتفاخ المع فً المركز وهً محاطة بهٌكل ٌشبه  (العدسٌةالمحدبه )المجرة 
 7 المرص
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 صورة لمجرة محدبه

 
 

The Black Eye Galaxy : is a spiral galaxy, also 
known as the Evil Eye Galaxy. 

It gets its name from the dark band of 
absorbing dust in front of its bright nucleus 

 مجرة عٌن الشر7 حلزونٌة ، تُعرف أًٌضا باسممجرة العٌن السوداء هً مجرة 
  تمتص الغبار أمام نواتها الالمعة تًلـاالمظلمة  حزمةحصلت على اسمها من ال

 
 صورة لمجرة العٌن السوداء
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The Sombrero Galaxy is a lenticular galaxy and gets 
its name because it dark dust lane and bulge give it 

a similar appearance to a sombrero hat 
ممر الغبار المظلم  من ى اسمهاوتحصل عل محدبهسومبرٌرو هً مجرة مجرة 

 7 مظهر لبعة سمبرٌرول مشابًها ا شكالٌعطٌه الذي واالنتفاخ

 
  سومبرٌرو صورة لمجرة

The Whirlpool Galaxy is a spiral galaxy that has the 
visual appear of a whirlpool, think of water going 

down a drain. 
 شبٌه بمنضرٌبدو وكؤنه دوامة ،  هرمظحلزونٌة لها الدوامة هً مجرة مجرة 

 7 ٌنزل فً البالوعة وهو الماء
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 صورة لمجرة الدوامة

The Andromeda Galaxy is a spiral galaxy that will 
one day collide and merge with our Milky Way 

Galaxy. 
ستصطدم ذات ٌوم وتندمج مع  التً حلزونٌةهً مجرة  المرأة المسلسلةمجرة 

 جرتنا درب التبانة7م
Galaxies continue to be formed and grow. This 
happens through collisions and mergers. These 

events change galaxies shapes and sizes . 
7 ٌحدث هذا من خالل االصطدامات  تستمر المجرات فً التكون والنمو

 7 م المجرات7 هذه األحداث تغٌر أشكال وأحجا واالندماجات
Galaxies are not usually alone, forming clusters of 

galaxies. 
ال تكون المجرات بمفردها دائما فهنان مجامٌع من المجرات التً تندمج مع 

 مجرات أخرى 7 
Creating galaxies that a grouped together called 

Super clusters . 
 بعنالٌد المجراتدة معا و التً تسمى مكونة بذلن مجموعة من المجرات المتح

 العماللة 7
 Super clusters are the largest things in the universe 
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 عنالٌد المجرات هً اكبر ما موجود فً الكون 7

 
 عمالق يمجر لعنمودصورة 

 

Most clusters contain thousands of galaxies . 
 One of the smaller type clusters contains our galaxy 

The Milky Way . 
ع ٌمجامتحتوي واحدة من ال و تحتوي معظم العنالٌد على آالف المجرات

 7 على مجرتنا درب التبانة تحتوي الصغٌرة
We have other galaxies in our Local Group, 

including the Andromeda galaxy and its satellites 
)أي المجموعة التً من ضمنها  محلٌةلدٌنا مجرات أخرى فً مجموعتنا ال

 7االمرأة المسلسلة وألماره، بما فً ذلن مجرة  مجرتنا درب التبانه (
At 2.5 million light-years away, the Andromeda 

galaxy is our close neighbor and can be seen with 
the naked eye . 

حٌث  مكن رإٌتها بالعٌن المجردةالمرأة المسلسلة هً جارتنا المرٌبة وٌمجرة 
 7 ملٌون سنة ضوئٌة 375على بعد تمع على بعد 
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 ة المسلسلةلمجرة المرأصورة 

 

 
 صورة للعنمود المجري الذي ٌحتوي على مجرة درب التبانة
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So while these galaxies have millions of stars, that‟s 
a pretty small space of an area in our universe . 

لذلن بٌنما تحتوي هذه المجرات على مالٌٌن النجوم ، فهذه مساحة صغٌرة جًدا 
 7 فً كوننا

Gravity 
holds galaxies together against the general 

expansion of the universe . 
 تمسن الجاذبٌة المجرات سوٌة و تمنع حدوث أي توسع للكون 

the expansion of the universe takes place between 
groups of galaxies, not inside those groups.  
 ٌحدث توسع الكون بٌن مجموعات من المجرات ، ولٌس داخل تلن 

 7 ، أي لٌس داخل المجرة نفسها المجموعات
This is because the mass of a galaxy holds 

 the galaxy together, and the same applies to the 
groups of galaxies, such as our Local Group. 

ٌحدث لمجموعة من  هذا الن كتلة المجرة تجعل المجرة متماسكة و نفس الشًء
 المجرات مثل المجموعة التً تتضمن مجرتنا 7

The gravitation is produced by the matter and 
energy in agalaxy or group of galaxies . 

 7أو مجموعة من المجرات  مجرة الموجدوةدة والطالة الما منالجاذبٌة  تنشؤ
Everything in a galaxy moves around a centre of 

mass which is also an effect of gravity . 
 7 ، وهو أًٌضا أحد تؤثٌرات الجاذبٌة ٌتحرن حول مركز الكتلةكل شًء فً مجرة 

galaxies range from dwarfs with as few as ten million  
stars, all orbiting the galaxy's stars up to giants with 

center of mass . 
 ملٌون ةالتً تحتوي على عشر األلزامالمجرات من المجرات  أحجامتتراوح 
 7 من النجوم ترٌلٌون مائةإلى المجرات العماللة التً تحتوي  نجم

 المجرة 7كتلة تدور جمٌعها حول مركز 
 
 

There 
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 are  more than 100 to 190 billion galaxies in the 
universe . 

 7 فً الكونملٌار مجرة  356إلى  366هنان أكثر من 
Through study of galaxies, scientists can confirm 

black holes . 
 7 أثناء دراسة المجرات تعرف العلماء على وجود الثموب السوداء

The forming of a new star in a galaxy at very fast 
pace is called a star burst . 

 7 جًدا بانفجار نجم كبٌرة سرعةبٌسمى تكوٌن نجم جدٌد فً المجرة 
 

Facts about milky way galaxy 
 حمائك عن مجرة  درب التبانة

 

It is the galaxy that our star  The Sun, and our planet 
 The Earth are in . 

 ا المجرة التً ٌوجد فٌها نجمنا الشمس وكوكبنا األرض7إنه
The Milky Way galaxy is a disc shaped spiral galaxy 
with a huge collection of stars, about 100-400 billion 

حلزونٌة على شكل لرص مع مجموعة ضخمة من مجرة درب التبانة هً مجرة 
 7 ملٌار 166 -366النجوم ، حوالً 

When it compared to other galaxies and star clusters 
The Milky Way is small .7 

درب النجمٌة األخرى ، فإن مجرة  مجامٌععند ممارنتها بالمجرات وال
 7 التبانة صغٌرة

the solar system 
is located on one of the arms of the spirals. 
 The milky way is 100,000 light years across. 

  حلزونٌةال ألألذرعالشمسً ٌمع على أحد لنظام ا
 7 ( صغٌرة تسمى ذراع الجبار حلزونٌةفً ذراع  )ٌمع النظام الشمسً

 7 سنة ضوئٌة 366666ٌبلغ عرض درب التبانة  
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Everything in the Milky Way scientists believe 
revolves around the black hole . 

 
 7 درب التبانة ٌدور حول الثمب األسودكل شًء فً مجرة  ٌعتمد العلماء أن

According to the general theory of relativity 
the black hole is a region of space from which 

nothing can escape . 
هً منطمة من الفضاء ال ٌستطٌع  الثمب األسود وفمًا للنظرٌة النسبٌة العامة ،

 نها7 أي شًء الهروب م
The first image of the massive black hole at the 

center of our Milky Way galaxy has been revealed. 
تم الكشف عن الصورة األولى للثمب األسود الهائل فً مركز مجرتنا درب  

 7 التبانة
The Image, unveiled on Thursday, 12th May, 2022, is 
a staggering four million times the mass of our Sun 

and is called Sagittarius A* . 
، هً كتلة مذهلة  3633ماٌو  33الصورة ، التً تم الكشف عنها ٌوم الخمٌس 

 *A 7تبلغ أربعة مالٌٌن ضعف كتلة شمسنا وتسمى الموس 
 

 
 *Aالثمب األسود المسمى الموس 

The biggest known galaxy is IC 1101, which is 
estimated to be about 50 times the size of the Milky 

Way . 
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ضعف حجم مجرة  56، والتً تمدر بحوالً  IC 1101معروفة هً أكبر مجرة 
 7 درب التبانة

The center of the Milky Way is 30,000 light years 
away from Earth . 

 7 وئٌة من األرضسنة ض 26666درب التبانة على بعد ٌمع مركز مجرة 
A light year is the distance light travels in one year. 

One light-year is about 9 trillion km. 
 7  السنة الضوئٌة هً المسافة التً ٌمطعها الضوء فً سنة واحدة

 7 ترٌلٌون كٌلومتر 5تبلغ السنة الضوئٌة حوالً 
all the stars that you see in the nights sky are a part 

of the milky way . 
 7 سماء هً جزء من درب التبانةال اللٌل فً كل النجوم التً تراها فً

 
 صورة لمجرة درب التبانه

From anywhere on Earth we can see up to 10,000 
stars, however that is not a lot compared to the 

amount of stars that are hurdling throughout our 
galaxy . 

نجم ، ولكن  36666من أي مكان على األرض ، ٌمكننا أن نرى ما ٌصل إلى 
 7 فً جمٌع أنحاء مجرتنا واجدهذا لٌس كثًٌرا ممارنة بكمٌة النجوم التً تت

So while you can only see a small amount of stars, 
we know that there are billions more stars in the 
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milky way through the use of very advanced 
telescopes . 

بٌنما ال ٌمكنن رإٌة سوى عدد للٌل من النجوم ، فإننا نعلم أن هنان ملٌارات 
من خالل استخدام التلسكوبات التً ٌمكن رإٌتها النجوم األخرى فً درب التبانة 

 المتمدمة جًدا7
The areas of glowing pink, blue and green gases in 

the Milky Way is called the nebulae. 
درب المتوهجة فً مجرة  الخضراءو الزرلاءتسمى مناطك الغازات الوردٌة و

 7 التبانة بالسدم
 This is the region where new stars are formed . 

 7 هً المنطمة التً تتشكل فٌها النجوم الجدٌدةو
 

 
 صورة للسدم

 

The sun travels around the Milky Way at about 
500,000 miles per hour . 

مٌل فً  566666درب التبانة بسرعة حوالً الشمس حول مجرة  تتحرن
 7 الساعة

The sun takes about 220 million years to travel 
around the Milky Way just one time 

واحدة فمط حول مجرة  إلكمال دورةملٌون سنة  336تستغرق الشمس حوالً 
 7 درب التبانة

And this is called The galactic year . 
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 7 سمى بالسنة المجرٌةتما  هوهذ
 The sun is attracted towards the center of our 

galaxy (the Milky Way), and even revolves around it 
in an accurate and calculated manner . 

بشكل  ااتجاه مركز مجرتنا )درب التبانة(، بل وتدور حولهالشمس تنجذب ب
 7 دلٌك ومحسوب

The sun has two movements within the galaxy: the 
first is a rotational movement around the center of 

the galaxy, and the second is a vibratory movement 
up and down . 

ة: األولى حركة دورانٌة حول مركز المجرة، للشمس حركتٌن داخل المجر
 7 والثانٌة حركة اهتزازٌة لألعلى ولألسفل

so the sun appears to be going up and down and 
moving forward. 

  . لذلن فإن الشمس تبدو وكؤنها تصعد وتنزل وتتمدم لألمام
 The sun completes a revolution around the center of 

the galaxy in 250 million years. 
 ملٌون سنة 356وتتم الشمس دورة كاملة حول مركز المجرة خالل  

It takes about 60 million years for the sun to rise and 
fall, and thus it rises, descends and advances like a 

running human being.  
لٌون سنة، وهكذا تصعد م 06وٌستغرق صعود الشمس وهبوطها بحدود  

 7 وتهبط وتتمدم مثل إنسان ٌجري
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Facts about black holes 
 حمائك عن الثموب السوداء

Black holes are one of the most mysterious and 
powerful forces in the universe . 

 7 الثموب السوداء هً واحدة من أكثر الموى غموًضا ولوة فً الكون
where gravity has become so strong that 

nothing around it can escape, not even light . 
الثمب األسود هو المكان الذي أصبحت فٌه الجاذبٌة لوٌة جًدا بحٌث ال 

 7 ٌمكن ألي شًء من حوله الهروب ، وال حتى الضوء

 
 صورة لثمب اسود

Black holes are truly invisible. 
 We can't actually see black holes because they 

don't reflect light . 
 ألنها ال تعكس الضوء7 تهاالثموب السوداء غٌر مرئٌة حمًا ال ٌمكننا رإٌ

Scientists know they exist by observing light 
and objects around black holes 

ء حول رف العلماء أنها موجودة من خالل مرالبة الضوء واألشٌاع
 الثموب السوداء7
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Strange things happen around black holes to 
do with quantum physics and space time. 

تحدث أشٌاء غرٌبة حول الثموب السوداء لها عاللة بفٌزٌاء الكم 
 7المكانً  والزمان

 This makes them a popular subject of science 
fiction stories even though they are very real .  

ٌجعلها موضوًعا شائعًا لمصص الخٌال العلمً على الرغم من ما هذا و
 أنها حمٌمٌة تماًما7

 
 

Black holes are formed when giant stars explode at 
the end of their lifecycle 

 تتشكل الثموب السوداء عندما تنفجر النجوم العماللة فً نهاٌة دورة حٌاتها7
This explosion is called a supernova. 

If the star has enough mass, it will collapse on itself 
down to a very small size . 

ٌسمى هذا االنفجار بالمستعر األعظم ، فإذا كان للنجم كتلة كافٌة ، فسوف ٌنهار 
 على نفسه إلى حجم صغٌر جًدا7
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Due to its small size and enormous mass, the gravity 
will be so strong it will absorb light and become a 

black hole . 
نظًرا لصغر حجمها وكتلتها الهائلة ، ستكون الجاذبٌة لوٌة جًدا بحٌث تمتص  

 7 الضوء وتتحول إلى ثمب أسود
Black holes can grow incredibly huge as they 

continue to absorb light and mass around them . 
بشكل ال ٌصدق مع استمرارها فً  و ٌمكن أن تنمو الثموب السوداء بشكل ضخم

 7 امتصاص الضوء والكتل من حولها
They can even absorb other stars. Many scientists 

think that there are super-massive black holes at the 
center of galaxies . 

ٌعتمد العدٌد من العلماء أن هنان ثموبًا  7 تى امتصاص النجوم األخرىٌمكنهم ح
 7 سوداء فائمة الكتلة فً مركز المجرات

There is a special boundary around a black hole 
called an event horizon. 

 7 هنان حدود خاصة حول الثمب األسود تسمى أفك الحدث
 It is at this point that every thing, even light, must 

go toward the black hole . 
فً هذه المرحلة ، ٌجب أن ٌتجه كل شًء ، حتى الضوء ، نحو الثمب األسود7 

 7 ال مفر بمجرد عبور أفك الحدث
************ 

 أفك الحدث للثمب األسود
أحد أفضل األمثلة المعروفة ألفك الحدث مستمدة من وصف النسبٌة العامة 

، ال  بؤنه كائن سماوي ضخم للغاٌة األسودالثمب  األسود، حٌث تصف للثمب
 ٌمكن ألي مادة أو إشعاع لرٌب الهروب من مجال جاذبٌته7

 من هروبالغالبًا ما ٌوصف بؤنه الحد الذي تكون فٌه سرعة  الحدث أفكو 
وحسب النظرٌة النسبٌة الخاصة  الثمب األسود أكبر من سرعة الضوء

كن السفر فً الفضاء بسرعة أكبر من سرعة الضوء، وهذا ما ، ال ٌمألٌنشتاٌن
الالعودة حٌث ال ٌتمكن أي شًء  ٌعنً بؤّن أفُك الحدث للثمب األسود هو نمطة

 7من العودة عند هذه النمطة
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 صورة تمرٌبٌة ألفك الحدث

Black holes can have the mass of several million 
suns. 

  وس 7اء كتلة عدة مالٌٌن من الشمٌمكن أن ٌكون للثموب السود
Black holes differ from each other in mass and their 

spin . 
 7ودورانها تهاتختلف الثموب السوداء عن بعضها البعض فً كتل

Other than that, they are all very similar . 
The black holes we know about tend to fit into two 

size categories: "stellar" size are around the mass of 
one star while "supermassive" are the mass of 

several millions of stars 
 بخالف ذلن ، فجمٌعهم متشابهون جًدا7

تمٌل الثموب السوداء التً نعرفها إلى أن تندرج فً فئتٌن من الحجم: الحجم 
 ٌتكون من"الكتلة الفائمة"  ب األسود ذوالثم كتلة نجم واحد بٌنما هو"النجمً" 

 7 كتلة عدة مالٌٌن من النجوم
A singularity is the center of a black hole. 

 The singularity is where the spacetime curvature 
becomes infinite . 

 
7 التفرد هو المكان الذي ٌصبح فٌه انحناء  التفرد هو مركز الثمب األسود

 7 النهائً الزمكان
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A black hole can weigh millions to millions of 
billions of times more than our Sun . 

 7 مكن للثمب األسود أن ٌزن مالٌٌن إلى مالٌٌن المرات أكثر من شمسناٌ
The big ones are located at the centers of large 

galaxies .  
 ز المجرات الواسعة 7تمع الثموب السوداء الكبٌرة فً مرك

If Hawking's theory of black hole radiation is correct, 
this means that black holes will shrink and 

evaporate over time as they lose mass due to the 
emission of photons and other particles 

، فهذا ٌعنً أن الثموب ذا كانت نظرٌة هوكٌنج إلشعاع الثمب األسود صحٌحةا
السوداء ستتملص وتتبخر بمرور الولت ألنها تفمد الكتلة بسبب انبعاث 

 الفوتونات والجزٌئات األخرى7
 

 and meteorites meteors Facts about 
 و النٌازن الشهبحمائك عن 

A meteoroid is a small astronomical body in outer 
space that is made out rock or metallic materials.  

النٌزن هو جسم فلكً صغٌر فً الفضاء الخارجً مصنوعة من الصخور أو 
 7المواد المعدنٌة

Those that exist in orbit are called meteoroids. 
Scientists like to think of them as a kind of “space 

rock” and when they get too close to our Earth they 
are caught with gravity and most burn up in Earth‟s 
atmosphere forming a flaming ball of fire that can be 
seen in the sky with the naked eye, and at that time 

they are called meteors . 
العلماء نوًعا من "الصخور  وٌعتبرها فً المدار تسمى النٌازن توجد التًتلن 
الجاذبٌة واسطة ب ٌتم إمساكهامترب جًدا من أرضنا ، تلفضائٌة" وعندما ا

مشكله كره ملتهبة من النار ٌمكن مشاهدتها  حترق فً الغالف الجوي لألرضتو
 7 عند ذلن ٌطلك علٌها اسم الشهب فً السماء بالعٌن المجردة و
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 صورة للشهب

Once they enter the atmosphere 
, the objects are called meteors. However, anything 
that survives the hot burning trip and actually lands 
on Earth‟s (or another planet‟s) surface is called a 

meteorite7 
 تسمى النٌازن7 الغالف الجوي ابمجرد دخولهو

ا على ومع ذلن ، فإن أي شًء ٌنجو من رحلة االحتراق الساخنة وٌهبط فعلًٌ 
 7 سطح األرض )أو سطح كوكب آخر( ٌسمى نٌزن

 The meteorites that have been found are usually 
from asteroids that have been shattered in collisions 
النٌازن التً تم العثور علٌها عادة ما تكون من الكوٌكبات التً تحطمت فً 

 7 االصطدامات
While this is the majority, there are some small 

pieces that scientists believe arrived from Venus or 
Mercury, but they haven‟t been confirmed . 

هنان بعض المطع الصغٌرة التً ٌعتمد  إال إنفً حٌن أن هذه هً األغلبٌة 
 7 لكن لم ٌتم تؤكٌدها والعلماء أنها وصلت من كوكب الزهرة أو عطارد 
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 ورة لنٌزنص

 

The fastest meteoroids can travel up to 94,000 miles 
per hour 

 7 مٌل فً ساعة 51666ٌمكن ألسرع النٌازن السفر لمسافة تصل إلى 
Millions of meteoroids impact the Earth‟s 

atmosphere every day . 
  ٌوم 7 تإثر مالٌٌن النٌازن على الغالف الجوي لألرض كل

 
A meteor will become visible to the naked eye 

between 250,000 and 390,000 feet above the Earth‟s 
surface . 

 2567666و 3567666سٌصبح النٌزن مرئًٌا بالعٌن المجردة بٌن 
 7 لدم فوق سطح األرض

The largest meteor air burst was the Tunguska event  
 A meteor exploded near the Podkamennaya 
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Tunguska River in Siberia, Russia on June 30th, 
1908 . 

نٌزن بالمرب  انفجرحٌث  تونغوسكافً  أكبر انفجار نٌزكً فً الهواء هو حدث
 35607ٌونٌو  26فً  فً روسٌا  فً سٌبٌرٌا تونغوسكا من نهر بودكامٌناٌا

The explosion released 
the energy equivalent to 10 to 15 megatons of TNT 

 7 مٌغا طن من مادة تً إن تً 35إلى  36طالة مكافئة من  حرر االنفجار

 
 المحترلة األشجار تظهرصورة للمنطمة التً سمط فٌها النٌزن 

 

The Chelyabinsk meteor exploded over Russia on 
February 15th, 2013. It released energy equivalent to 

26 to 33 times the energy of the atomic bomb 
dropped on Hiroshima Japan . 

7 أطلك طالة تعادل 3632،  35نفجر نٌزن تشٌلٌابٌنسن فوق روسٌا فً فبراٌرا
 مرة طالة المنبلة الذرٌة التً ألمٌت على هٌروشٌما ، الٌابان7 22إلى  30

A meteor shower is when multiple meteors enter the 
Earth‟s atmosphere at the same time and in the 

same area، 
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appearing to be coming from the same point of the 
night sky . 

الغالف الجوي النٌازن عندما تدخل عدة نٌازن إلى كوكب من حدث زخات ت
من نفس  ةلادم ابدو أنهوت األرض فً نفس الولت وفً نفس المنطمة ،لكوكب 

 لسماء 7طة من االنم

 
 من اصطدام كوٌكب هتم إنشاإ لٌنزنرسم توضٌحً 

 

There are three common types of meteorites, and 
they are : stony, stony-iron and iron . 

 7ي حجري وحدٌد حجري وحدٌد : هنان ثالثة أنواع شائعة من النٌازن ، وهم
The largest intact meteorite is Hoba, is an iron 

meteorite that weighs over 132,000 pounds. 
 باوند 323666زن أكثر منٌ أكبر نٌزن سلٌم هو هوبا ، وهو نٌزن حدٌدي
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